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напруженні процесу навчання, 
впровадження комп’ютерних 
технологій у повсякденний по-
бут, несприятливих екологічних 
умов, негативного впливу Чор-
нобильської катастрофи [4]. 

Мета дослідження. Науко-
во-методичне обґрунтування 
здорового способу життя  уч-
нівської молоді.

Виклад основного матеріа-
лу. З огляду на актуальність 
проблем здоров’я, фізичного 
розвитку, фізичного виховання 
учнівської молоді співробіт-
ники лабораторії фізичного 
розвитку та здорового способу 
життя Інституту проблем ви-
ховання Національної академії 
педагогічних наук України до-
сліджували комплексні теми: 
«Навчально-методичне забез-
печення нових програм з фізич-
ної культури загальноосвітньої 
школи», «Організаційно-педаго-
гічні умови фізичного вихован-
ня учнів у позакласній роботі 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів».

У процесі дослідження було 
встановлено, що недоліки у фі-
зичному вихованні учнівської 
молоді пояснюються впливом 
об’єктивних факторів: відсут-
ністю в загальноосвітніх на-
вчальних закладах сприятливо-
го середовища для занять фізич-
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Постановка пробле-
ми. Серед основних 
стратегічних завдань 

реформування освіти в 
Україні актуальною є проб-
лема фізично здорового по-
коління.

На фоні реформаторських 
змін, що відбуваються в освіті, 
особливо гострою проблемою є 
погіршення стану здоров’я, фі-
зичного розвитку та зниження 
рухової активності учнів ської 
молоді загальноосвітніх на-
вчальних закладів. Несвоєчасне 

їх вирішення привело до 
того, що Україна за станом 
здоров’я населення опини-
лася на сотому місці у світі. 

Відтак, з трьох тисяч 
опитаних учнів здорови-
ми себе вважають лише 
19 %, нездоровими – 21 % 
хлопців і 25,5 % дівчат. 
За роки навчання в школі 
кількість хронічно хворих 
учнів збільшується в 2,5 
рази, близько половини з 
них мають незадовільну 

фізичну підготовку. Критичний 
рівень здоров’я, фізичної підго-
товленості й фізичного розвитку 
учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів є наслідком зни-
ження їхньої рухової активності 
у режимі дня при зростаючому 
статичному і психоемоційному 
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ною культурою; зниженням інтересу 
школярів до фізичного виховання, у 
зв’язку з впливом сильніших факторів 
(комп’ютерні ігри, телебачення); по-
ширенням серед учнів паління, вжи-
вання алкоголю, наркотиків та інших 
шкідливих речовин; безконтрольним 
продажем і використанням комп’ю-
терних ігор із сценами насильства і 
жорстокості; недостатньою кількістю 
уроків фізичної культури; відсутні-
стю належної інфраструктури щодо 
фізкультурно-оздоровчої та спортив-
но-масової роботи за місцем прожи-
вання учнівської молоді; зниження 
популярності серед молоді фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивно-ма-
сових заходів, які проводяться в за-
гальноосвітніх навчальних закладах; 
відсутність належного моніторингу 
щодо фізичного виховання учнівської 
молоді в загальноосвітніх навчальних 
закладах (див. вріз). 

Сучасна ситуація вимагає впро-
вадження цілісної системи соціаль-
ної підтримки фізичного виховання і 
здорового способу життя, яка б сти-
мулювала молодь зберігати і зміцню-
вати власне здоров’я й вести здоровий 
спосіб життя. Принципово новим у 
навчально-виховному процесі за-
гальноосвітніх шкіл має стати ро-
бота психолого-педагогічних служб, 
основними завданнями яких є профілак-
тика, корекція, консультативно-мето-
дична допомога всім учасникам педа-
гогічного процесу, просвітницько-про-
пагандистська робота з формування 
здорового способу життя, підвищення 
рівня фізичного виховання та культури 
здоров’я учнівської молоді.
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НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРІЇ – 
«Новій українській школі» 

Результатами проведених лабораторією фізичного 
розвитку та здорового способу життя Інституту про-
блем виховання НАПН України науково-дослідних 
робіт стали розробка нового Державного стандарту 
початкової освіти, фізкультурної освітньої галузі. Він 
дозволяє впроваджувати інформаційно- комунікаційні 
технології, навчати кожного учня освою вати та викори-
стовувати нові знання з фізичної культури в практичній 
діяльності й таким чином формувати фізичну культуру 
учнів на основі компетентнісного та діяльнісного під-
ходів.  Найбільша увага приділена зміцненню здоров’я 
учнів за рахунок використання здоров’я збережувальних 
технологій [1].

Важливе значення має також дотримання систем-
ності змісту, що передбачає об’єктивне відображення в 
навчальних посібниках нових даних з фізичної культури 
і фізичного виховання, забезпечення наступності змісту 
на різних ступенях навчання учнів; упровадження нових 
моделей організації та проведення командних змагань 
на уроках фізичної культури. Набувають ваги спеціальні 
фізичні вправи у попередженні відхилень фізичного ро-
звитку і анатомо-фізіологічних порушень опорно-рухо-
вого апарату дітей та учнівської молоді. 

Інновацією досліджень лабораторії фізичного 
роз витку та здорового способу життя стало обґрун-
тування науково-практичних засад використання у 
фізичному вихованні нового виду спорту України – 
хортингу. Усвідомлення учнівською молоддю цього 
спорту, як національного, без сумніву, підвищує силу 
духу і гідність юного українця, формує готовність до 
захисту Вітчизни. У зв’язку з цим Інститутом проблем 
виховання НАПН України і громадською організацією 
«Українська федерація хортингу» розпочато дослідно- 
експериментальну роботу з реалізації загально-
українського проекту на тему: «Стратегія-Патріот: 
Хортинг – мистецтво перемоги» на базі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів України (2014–2018 рр.). На 
сьогодні цим проектом охоплено всі області України, 
де постійно проводяться тренування, показові виступи, 
залікові змагання, військові вишколи, спрямовані на 
військово-патріотичне виховання та фізичне загарту-
вання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Окрім зазначеного співробітники лабораторії 
фізичного розвитку та здорового способу життя в 
2017 році взяли активну участь в оновленні навчальних 
програм з фізичної культури для учнів середньої школи 
(5–9 класи) та в розробці типових освітніх програм для 
учнів початкової школи, фізкультурної освітньої галузі 
(1–2 класи). Результатами такої діяльності виявилася 
імплементація компетентнісного підходу щодо вивчен-
ня предмета «Фізична культура» в основній школі, в 
контексті положень «Нової української школи» та та-
кож імплементація цього підходу щодо вивчення пред-
мета «Фізична культура» в молодшій школі  [2; 3].
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ВИСНОВКИ
Узагальнення  наукових здобутків та іннова-

ційної  діяльності лабораторії  фізичного розвит-
ку та здорового способу життя дало змогу зроби-
ти наступні висновки: 
● фізичне виховання учнівської молоді має бути 

спрямоване на фізичне самовиховання осо-
бистості; важливим завданням фізичного ви-
ховання учнівської молоді є те, що суб’єкт 
(учитель) виховного процесу має сприяти пе-
реходу об’єкта (учня) цього процесу із систе-
ми управління до системи самоуправління, са-
мовиховання й фізичного самовдосконалення;

● формування  ціннісного ставлення до власно-
го здоров’я й фізичного вдосконалення відбу-
вається поступово, з роками, поетапним ство-
ренням досяжних цілей, вихованням відповід-
них потреб, формуванням мотивації, коли 
надбані психофізичні якості перетворюються 
у власні якості особистості та стають  надбан-
нями і цінностями особистості;

● у позанавчальний час важливим є формуван-
ня навчальних груп з урахуванням спортивних 
і оздоровчих інтересів, потреб і мотивації уч-
нівської молоді, що сприяє формуванню по-
зитивного соціально-педагогічного соціуму, 
середовища для формування пізнавальної, 
емоційно-ціннісної і поведінкової фізичної 
вихованості особистості дитини;

● результати досліджень підтверджують необ-
хідність систематичних занять фізичними 
вправами для покращення здоров’я, підвищен-
ня специфічної та неспецифічної його стій-
кості до різних патогенних впливів і підви-
щення працездатності учнівської молоді. На-
бувають важливого значення фізичні вправи у 
попередженні відхилень фізичного розвитку і 
анатомо-фізіологічних порушень опорно-ру-
хового апарату дітей та учнівської молоді;

● імплементація компетентнісного підходу 
щодо вивчення предметів «Фізична культу-
ра» в молодшій та основній школі в контексті 
положень «Нової української школи», дасть 
змогу підвищити ефективність навчально-ви-
ховного процесу з фізичного виховання уч-
нівської молоді.


