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Працюю над проблемою: 

ВИХОВАННЯ В УЧНІВ 

ПОСТІЙНОГО ІНТЕРЕСУ  

ДО ЗАНЯТЬ  

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ  

І СПОРТОМ 

 

 

 



Педагогічне кредо: 

Спорт стає  

засобом  

виховання тоді,  

коли він –  

улюблене заняття  

кожного.    

                                                                                                 

В. Сухомлинський  



Актуальність цієї теми: 

 

Новизна проблеми полягає у розгляді можливостей використання 

ігрового методу для активізації пізнавального процесу з фізичного 

виховання учнів. 

 

Педагогічний процес фізичного виховання здійснюється через 

використання різних форм занять, на яких учні оволодівають 

предметом фізичної культури, роблячи його своїм надбанням, 

формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру. 

 

Як підсистема загальної системи фізичного виховання суспільства 

фізичне виховання дітей і молоді організовується суспільством у 

рамках соціальної програми з метою підготовки підростаючих поколінь 

до майбутньої творчої життєдіяльності. Ця підготовка здійснюється 

шляхом оволодіння певними духовними і матеріальними цінностями 

фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у 

спеціально організованому педагогічному процесі. 

 

    Структура занять із фізичної культури передбачає їхню загальну                                                    

педагогічну спрямованість і специфічний зміст, який забезпечує 

вирішення завдань фізичного виховання. 



Метою дослідження у моїй роботі є  

 

спроба теоретично обґрунтувати та  

 

експериментально перевірити значення  

 

виховання в учнів постійного інтересу до  

 

занять фізичною культурою і спортом. 



 

 

 

 

 

Завдання дослідження: 

 - з`ясувати особливості виховання в учнів інтересу до занять 

фізичною культурою; 

 

- можливості використання різних засобів та методів 

активізації пізнавальної діяльності на уроках фізичної 

культури; 

 

- отримання учнями необхідних знань,  

умінь та навичок у галузі фізичної культури з метою 

профілактики захворювання, відновлення здоров’я  та 

підвищення працездатності; 

 

- виховання патріотичних,  

морально-вольових і системних якостей. 

 



Предмет дослідження 

  

– система теоретичних та практичних навичок, 

визначення фізичних вправ, засвоєння знань  

з фізичної культури, процес удосконалення 

фізичних здібностей,  спеціалізована 

підготовка. 

 

 

 

 

Об’єкт дослідження  

– заняття з фізичної культури на 

прикладі яких буде розглянуто суті 

різних форм виховання інтересу  в учнів 

до занять фізкультурою і спортом. 



 

Для досягнення поставленої мети я використовував 

такі методи педагогічного дослідження: 

 

 Емпіричні:  
 

аналіз літератури, інформативних 

комп’ютерних технологій, 

спостереження, вивчення 

документації, педагогічний 

експеримент для виявлення 

результативності 

експериментальної роботи; 

Теоретичні: 

 аналіз наукової та навчально-

методичної літератури для 

порівняння та зіставлення різних 

поглядів на обрану проблему, 

особистий досвід тренування, 

документи обліку і звітності, що 

відображають навчально-

тренувальний процес; 

 
Метод анкетування  

що передбачає отримання інформації від 

якнайбільшої кількості опитаних. 



Огляд  літератури: 
 

Ця тема є досить широко представлена в науковій літературі. Насамперед, це 

посібники і практичні рекомендації для тренерів та вчителів, а також література 

методичного характеру. Сайт www.lib.sportedu.ru є офіційним сайтом  Центральної 

галузевої бібліотеки з фізичної культури та спорту і містить велику кількість 

професійної літератури з фізичної культури – посібників, наукових праць, прес. 

  Аналіз і узагальнення експериментальних даних дає змогу дійти висновку, що 

найбільш раціональними методами і прийомами виховання інтересу в учнів до занять 

фізичною культурою як на уроках, так і поза ними є такі, що:   

а) забезпечують появу інтересу до усвідомленого засвоєння знань, умінь, навичок;       
 

      б) стимулюють постійність виховання інтересу і сприяють самовихованню. 

          

в) активізують психологічну готовність постійно проявляти любов до фізичної                             

культури і сприяють реалізації притаманних особистості творчих здібностей до        

опанування фізичними вправами в процесі самостійного виконання фізичних вправ.  
 

г) особистісно зорієнтовані і виховують інтерес до здорового способу життя  

із застосуванням фізичних вправ, їх комбінацій, рухливих,  

народних і спортивних ігор, улюблених видів спорту. 

http://www.lib.sportedu.ru/


Основним критерієм визначення 

результативності роботи на уроках фізичної 

культури вважається  

         Поліпшення          

показників           

підготовленості 

Самостійна 

організація 

активного  

відпочинку 

Стійкість   

інтересу 

 

Виконання  

домашніх 

завдань 

Підвищення  

рівня знань, 

 умінь і навичок 



Основним  

у вихованні інтересу  

до занять  

фізичною культурою 

є: 

формування   

  системи знань  

про вплив  

фізичних вправ  

широке  

застосування  

ігрового методу 

створення для  

підлітків ситуацій 

 успіху  

цілеспрямована  

робота  

з кожним учнем 



Організації пізнавальної діяльності учнів та їхньої поведінки на 

уроці передбачає реалізацію певних завдань уроку: 
 - донесення до свідомості учнів розуміння поставлених завдань, 

- використання різних установок (переконання, навіювання), 

- досягалися стійкість і зосередженість уваги учнів, їхня підготовленість до уроку, 

- актуалізування попереднього досвіду учнів у процесі вивчення нового матеріалу, 

використання прийомів і форм роботи, за допомогою яких досягає вчитель 

активності учнів, їхньої самостійності, 

- відповідність викладу матеріалу встановленим вимогам до учнів; 

- рівень особистої відповідальності учнів за якість та ефективність навчальної 

роботи, 

- прагнення учнів до вирішення проблемних ситуацій, оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками здійснювати самоконтроль, самооцінки, взаємооцінки, - прагнення учнів 

зрозуміти значення засвоєного і використати його у власній руховій діяльності, 

- інтерес учнів до власного розвитку,  

- успіхів та рівень їхньої відповідальності за власний фізичний стан, 

                   - стабільний емоційний стан учнів 



На  

рівноваг

у 

На  

гнучкіс

ть  

На  

спритні

сть 

На  

витрива

лість 

 

Швидкіс

но –  

силові  

Швидкіс

ні 

Силові 

 

 

 

Різноманіт

ність  

вправ  

пізнавально

го  

процесу на  

уроці 

 



Ігровий метод характеризується тим, що ігри виступають 

як засіб фізичного виховання і як метод організації  учнівського 

колективу. Він може використовуватись на базі будь-якої 

фізичної вправи за умови, якщо вона піддається організації згідно 

з особливостями даного методу.  

Найбільш характерними рисами ігрового методу є:  

- «сюжетна організація». Діяльність гравців організується згідно 

з образним або умовним «сюжетом», у якому передбачається 

досягнення певної мети в умовах постійної непередбачуваної 

зміни ситуацій. Ігровий сюжет або запозичується з реального 

життя (наприклад, імітація полювання, трудових, побутових дій 

з елементами рухливих ігор), або спеціально створюється, 

виходячи з потреб фізичного виховання як умовна схема взаємодії 

гравців. 



 

 

 

 

Ефективність проведення гри  залежить від 

вирішення таких організаційних чинників:  

 · Вміння 

дохідливо й  

цікаво пояснити 

гру; 

 

· Розміщення 

гравців  

під час її 

проведення;  

 

 

· Визначення 

ведучих;  

 

· Розподіл на 

команди; 

 

· Дозування  

навантаження 

в грі;  

 

 

· Керівництва  

процесом гри;  

 

· Закінчення 

гри. 

 

· Визначення 

помічників 

та суддів; 



Проведене мною дослідження дає підстави  

зробити такі висновки : 

1. На уроках фізичної культури, пізнавальна  

активність має важливе значення. 

2. Для підвищення інтересу  до занять фізкультурою   

потрібно надавати учням  більше самостійності,  

творчої ініціативи, пізнавальних задач. 

3. Втягнути учнів у навчальну роботу з застосуванням 

 різноманітних методів і прийомів, а саме – ігрового методу.  

4. Велике значення для прищеплення інтересу до занять 

фізичною культурою  та спортом  має вплив 

учнівського  колективу,  вчителів, батьків. 

5. Фізичного розвитку та міцного  

здоров’я можна досягти  

тільки тоді,  коли у кожного  

з них буде сформовано 

 інтерес до занять фізичною  

культурою і спортом. 



Враховуючи важливість проблеми фізичного розвитку учнів 

рекомендую в практичній роботі широко 

використовувати  запропонований досвід , при цьому 

звернути увагу на вирішення таких основних питань: 

 
- На заняттях з фізичної культури використовувати ігровий метод 

навчання, пам’ятаючи  про те, що він є різновидом практичного методу 

і передбачає використання багатьох компонентів ігрової діяльності в 

поєднанні  з іншими методами навчання. 

 

              - При плануванні занять  

необхідно продумувати 

      методи навчання відповідно до вікових   

і психологічних  

особливостей учнів.  

 

                      - Правильно поєднувати   

основні рухи і рухливі ігри. 

 

                            - Раціонально використовувати  

спортивне  

        обладнання та інвентар. 



Формування 

правильного 

відношення до 

дійсності  

 

Особистість 

Вироблення 

необхідних 

навичок 

 
 

Постановка 

цілей 

 

Велика мрія 

Секрет моєї 

формули успіху 

 



Дякую 

за  

увагу 


