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«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА 

КОРДОНОМ» 

Уточнено сутність поняття «фізкультурна освіта», «здоров’язберігаюча 

компетентність», «шкільний спорт». 

На основі аналізу літературних джерел вивчено змістовий компонент олімпійської 

тематики в загальноосвітній навчальній програмі з фізичної культури. Встановлено місце та 

значення олімпійської освіти у формуванні фізкультурної освіти школярів. 

Показано, що забезпечення здорового способу життя як складової сталого розвитку 

учителями фізичної культури та фахівцями фізичного виховання і спорту на даний час може 

реалізовуватись через заклади формальної освіти. 

Вивчено нормативно-правові документи України, які сприяють вирішенню питання 

забезпечення здорового способу життя як складової сталого розвитку через систему освіти із 

залученням учителів фізичної культури та фахівців фізичного виховання і спорту 

Встановлено, що завдяки заняттям фізичним вихованням та  спортом або навіть у 

процесі споглядання спортивних змагань  у молоді розвивається прагнення до самореалізації, 

громадянської активності, відповідальності; формується почуття громадянського обов'язку,  

активної життєвої позиції; відбувається виховання толерантності; усвідомлення поваги до 

культурного та історичного минулого країни, патріотичних цінностей, переконань і поглядів.  

Досліджено вплив плавання як засобу адаптивного фізичного виховання на поведінку, 

емоційний стан, координацію рухів та якість життя дітей з розладами спектру аутизму. 

Доведено, що в результаті занять у вказаної категорії осіб спостерігається покращання 

поведінки: зменшення агресії та аутоагресії, зниження частоти виникнення стереотипних 

рухів, зниження опозиційних проявів, поліпшення емоційного стану, покращення вольових 

якостей, підвищення координації і вправності рухів, поліпшенню розвитку шкільних навичок 

письма і малювання. Рекомендовано індивідуальні заняття плаванням для дітей з РАС як 

ефективний засіб адаптивного фізичного виховання.Встановлено значні порушення рухової 

діяльності і психофізичного стану дітей з аутизмом. У дітей з аутизмом виявлено дуже 

низький рівень розвитку рухових вмінь. Розроблена методика занять адаптивним фізичним 

вихованням дозволила дітям з аутизмом подолати більшість порушень у моторній сфері, що 

склало передумови для поліпшення вищої нервової діяльності і поведінки. За результатами 

занять встановлено значне поліпшення психофізичного стану дітей та зростання якості 

їхнього життя. 

Науково підтверджено ефективність методики навчання футзалу дівчат старшого 

шкільного віку з використанням інформаційних технологій. Авторська методика передбачає 

під час навчання футзалу дівчат старшого шкільного віку комплексне застосування 

інформаційно-комунікаційних та web-орієнтованих технологій і традиційних засобів. 

Досліджено особливості сучасних методики оцінювання у баскетболі та 

проаналізовано їх основні недоліки. Уведено поняття інтегрального оцінювання, що 

передбачає два рівні, на кожному із яких проводиться сумування оцінок за якість виконання 

окремих складових нижчого рівня. Представлену методику оцінювання розроблено у 

відповідності до основних принципів теорії кваліметрії. 

http://dspu.edu.ua/biolog/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/rez-work.pdf
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