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П

остановка проблеми. У наш час актуальним
є питання розробки та вдосконалення програм фізичного виховання школярів в загальноосвітній школі, що сприяють зміцненню здоров’я,
вихованню здорового способу життя, розвитку
фізичних здібностей, нормалізації психофізичного стану школярів. Аналіз змісту програм фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та рівня їх фізичної підготовленості засвідчує нездатність існуючої системи виховувати гармонійно розвинену й фізично досконалу
особистість [1, 8]. Пошук нових засобів і методів
фізичної підготовки школярів пов’язаний з лімітом часу на уроках фізичної культури, застарілими підходами до процесу організації фізичного
виховання [2, 10]. Крім того дослідниками [2, 4,
9] визначено інші чинники, які знижують ефективність фізичного виховання у загальноосвітній
школі, зокрема – застаріла матеріально-технічна
база – недостатня кількість інвентарю та обладнання, зорієнтованого на сучасні форми рухової
активності; низька забезпеченість спортивними
залами, майже кожна десята школа не має спортивного залу, а близько 40% діючих спортивних
залів не відповідають сучасним вимогам. Отже,
лише близько половини школярів мають можливість повноцінно займатися фізичною культурою.
Водночас практика свідчить, що не використовуються належно навіть наявні можливості. Якщо
порівняти можливості спортивної бази навчальних закладів і кількість гуртків, спортивних секцій, що працюють на цій базі, то часто можна констатувати про її неефективне використання [5, 7].
Серед основних чинників також виступають такі,
як невідповідність системи кадрового забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням
соціального замовлення суспільства, низький рівень кадрового забезпечення, неякісна підготовка майбутнього вчителя у вищому навчальному
закладі, відсутність мотивації в його роботі; формальність у підвищенні кваліфікації вчителя, кадрова неукомплектованість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Також дослідниками [1, 2, 7, 11] серед низки проблем, які спіткали галузь фізичної культури
і спорту, відмічається хронічне недофінансування, що стало домінуючою причиною негативних
тенденцій у її розвитку: недостатня фінансова
забезпеченість на утримання та розвиток навчальних закладів; низький рівень оплати праці,
неефективність механізмів заохочення працівників вітчизняної освіти; неузгодженість нормативно-правової бази, що регламентує роботу школи
з фізичного виховання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, досліджувана проблема охоплює широкий спектр питань. Проте, як
свідчить аналіз наукової літератури і практичної
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
залишаються поза увагою дослідників.
Методи дослідження – теоретичний аналіз
та узагальнення даних науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати і систематизувати наявні
у науково-методичній літературі теоретичні проблеми фізичного виховання школярів середнього
шкільного віку.
2. Визнати один із оптимальніших видів рухової
активності у школярів середнього шкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
За останні роки прийнята низка документів,
що регламентують діяльність вчителя фізичної
культури з організації роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: Наказ МОН України від 21.07.2003 за № 486 «Система організації
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»,
Наказ МОН України від 02.08.2005 за № 458 «Про
затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах України», Наказ МОН
України від 7.10.2003 р. за № 904/8225 «Про затвердження регламенту проведення спортивномасових та фізкультурно-оздоровчих заходів
у навчальних закладах», спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту від
17.08.05 № 479/1656 «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»; спільний наказ Міністерства освіти і науки України
та Міністерства охорони здоров’я України від
21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей
у навчальних закладах та формування здорового
способу життя учнівської та студентської молоді», накази МОН України від 05.05.03 № 272 «Про
Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах»
та інші. Проте на практиці більшість документів
фінансово не підкріплені і тому проблемні у використанні, відсутній механізм практичної реалізації і контролю раніше прийнятих рішень.
На нерозробленість змісту програмного матеріалу, низький рівень використання новітніх тех© Осадець М.М., Слобожанінов А.А., Волощук А.О., 2018
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нологій рухової активності у навчальному процесі наголошують у своїх роботах Т. Ю. Круцевич,
Н. В. Москаленко.
Про низький рівень поінформованості та теоретичних знань учнів, їх батьків про позитивний вплив занять руховою активністю на рівень
фізичного здоров’я школярів; недостатній рівень
залучення старшокласників до фізкультурноспортивних занять у вільний час, низький рівень
формування в них позитивного ставлення до занять фізичною культурою у позакласній роботі,
відсутність необхідного досвіду школярів у самовдосконаленні свідчать дослідження, проведені
Н. В. Ковальовою, М. М. Саїнчуком та іншими
дослідниками [5].
Знижують ефективність організації фізичного
виховання у загальноосвітніх школах відсутність
урахування на практиці мотивів та інтересів
школярів до видів рухової активності, низька активність осіб, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчій роботі у загальноосвітніх навчальних закладах [8], наявність уніфікації, усталених
стереотипів, неефективних шаблонів і жорстких
форм до ініціативи й індивідуальної відповідальності педагогів у проектуванні й організації педагогічного процесу. Фізкультурно-масові заходи
дублюються із року в рік без урахування мотивів
і інтересів школярів, практично відсутня різниця у підходах до організації позакласної роботи
в учнів різних класів, відсутній когнітивний компонент [9].
Як свідчать результати досліджень, ефективним є використання позаурочних форм фізичного виховання. Найбільш доступними засобами фізичного виховання школярів на уроках
є фізичні вправи прикладної спрямованості
і спортивне орієнтування [6, 9]. Ці засоби реалізують прояв основних рухових навичок і не вимагають спеціальних дорогих споруд, що в є актуальним у сьогоднішніх соціально-економічних
умовах України.
Аналіз науково-методичної літератури з проблеми фізичного виховання учнів дав змогу класифікувати форми реалізації спортивно-масового напряму в такій послідовності [7]:
– заходи естетично-оздоровчого характеру
(спортивно-художні вечори, фізкультурно-художні свята, «малі» олімпіади, спортивні змагання);
– форми активного відпочинку на свіжому повітрі, які характеризуються доланням перешкод
і спортивними змаганнями (туристичні походи,
орієнтування на місцевості);
– масові заходи, які мають загальний початок
та певні правила (спартакіади, «Веселі старти»
тощо);
– спортивні секції з видів спорту та змагання
зі спортивних ігор (баскетбол, футбол, волейбол
тощо);
– спортивні клуби за інтересами.
Однією із формою фізичного виховання школярів виступає спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування це біг по пересіченій місцевості
з використанням спортивної карти та компасу.
Загальноприйняте поняття «Cпортивне орієнтування» формулюється як змагання у вмінні
швидко пересуватись по незнайомій місцевості за допомогою компаса та карти. Але для того
щоб правильно уявити завдання тренувального

процесу, варто мати на увазі й іншу формулу:
спортивне орієнтування – це крос, біг на довгу
дистанцію в природних умовах, коли дистанція
позначена контрольними пунктами, маршрут
між якими спортсмен обирає самостійно чи керується рішеннями організаторів змагань.
На сьогоднішній день немає такого виду спорту, який би давав стільки багато будь-якій людині: бути здоровим, можливість пізнавати світ,
спілкуватися із природою й приємними людьми,
розвиватися духовно, інтелектуально й фізично,
перебувати в азарті змагань. І все це в будь-який
час року, бігом, на лижах, на велосипедах, на інвалідних візках. І не важливо, скільки тобі років – 10, 30 або 68 – у кожного є вибір дистанції
по складності, щоб змагатися з рівними собі по
силі, віку й рівню підготовки. Все це – спортивне
орієнтування.
Даний вид спорту надзвичайно емоційний,
потребує високих інтелектуальних здібностей
(та розвиває їх), сприятливо діє на розвиток фізичних якостей: витривалості, швидкості, сили,
гнучкості тощо. Правильне поєднання засобів
розвитку фізичних здібностей, особливо на початкових етапах занять, являються гарантією
гармонійного розвитку, а головне – гарантія застереження травматизму [9, 11].
Спортивне орієнтування передбачає тісний
зв’язок з природою, адже місце змагань – це ліс.
Тому є можливість корекції та покращення психічного здоров’я молоді, а саме: зняття психоемоційних перенапружень та стресів, отримання
позитивної життєвої енергії тощо.
Дослідниками спортивне орієнтування розглядається як ефективний засіб корекції психофізичного стану. Оскільки, заняття зі спортивного
орієнтування представляють собою соціально-педагогічний процес, спрямований у кінцевому результаті на досягнення фізичної досконалості [9].
В цьому плані спортивне орієнтування, як
найкраще підходить в плані масового залучення молоді як шкільного, так і студентського віку.
Спортивне орієнтування потребує від спортсмена
гармонійного поєднання фізичних якостей і інтелектуально-психологічних можливостей, здібностей до оперативного мислення в умовах великих навантажень і спортивної боротьби.
Спортивне орієнтування один з тих видів
спорту, в якому вміння володіти своїми емоціями і станами дуже сильно впливає на результат. Психологічний стан орієнтувальника на дистанції та перед стартом – багатогранний процес
психологічної підготовки.
Отже, на сьогоднішній день спортивне орієнтування – це вид рухової активності, який надзвичайно активно розвивається у світовому геополітичному масштабі. В останні роки завойовує
все більшу популярність серед молоді.
Висновки. Аналіз науково методичної літератури та мережі Інтернет з проблеми дослідження свідчить, що в сучасних умовах розвитку
суспільства особливої уваги набуває науковопрактична підготовка фізично здорової, талановитої учнівської молоді.
Засоби спортивного орієнтування мають не
тільки оздоровчий ефект, але й спрямовані на
розвиток як фізичних, так і розумових здібностей школярів середнього шкільного віку. Така
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діяльність потребує додаткових фізичних вимог,
технічних вмінь і навичок у порівнянні з іншими
видами рухової активності. Крім того, у школярів
розвиваються такі якості, як спостережливість,
сміливість, наполегливість, вміння орієнтуватися
в складних ситуаціях, що необхідні їм в подальшій діяльності.

73

Отже, використання у навчально-виховному
процесі загальноосвітньої школи засобів спортивного орієнтування дозволяє вирішувати цілий
ряд актуальних питань: підвищення рівня розвитку фізичних якостей; удосконалення особистісних рис; удосконалення рівня розвитку психічних якостей та інше.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В работе освещены современные проблемы физического воспитания школьников. Охарактеризованы
государственные документы, регламентирующие деятельность учителя физической культуры по организации работы в общеобразовательном учебном заведении. Проанализированы современные формы
реализации спортивно-массового направления для школьников. Выделены из многочисленных форм
физического воспитания школьников спортивное ориентирование.
Ключевые слова: школьники, ориентировочно, средний школьный возраст, проблемы.

Osadets M.М., Slobozhanynov A.А., Voloshchuk A.О.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODERN PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF AVERAGE AGE SCHOOLS
Summary
The paper highlights modern problems of physical education of schoolchildren. The state documents
regulating activity of the teacher of physical culture on organization of work in a general educational
institution are described. The modern forms of realization of sports mass direction for schoolchildren are
analyzed. Deducted from the many forms of physical education of schoolchildren sport orienteering.
Keywords: schoolchildren, roughly, middle school age, problems.
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