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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щодо організації роботи з фізичного
виховання в навчальних закладах
у 2017/2018 навчальному році
Комітет з фізичного виховання та спорту, враховуючи нові тенденції в
області розвитку базової фізичної культури, Концепції нової української школи,
орієнтованої на реформування середньої освіти рекомендує основні напрямки та
задачі закладів освіти на 2017/2018 навчальний рік, а саме:
сприяння впровадженню фізичної культури і спорту в повсякденний побут
дітей та учнівської молоді, завдяки широкого застосування урочних та позаурочних
форм занять в режимі дня, занять у фізкультурних гуртках, спортивних секціях,
групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури та
фізичної реабілітації і рекреації, тощо;
запровадження в практику з фізичного виховання в загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах компетентнісно орієнтованих методик і
технологій навчання та оцінювання результатів навчання;
створення інформаційно-освітнього середовища щодо фізичного виховання в
навчальних закладах, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій, яке враховує вікові і пізнавальні особливості дітей, учнів та їхні
здібності, інтереси й освітні потреби задля можливості використання варіативності
форм і методів навчання учнів;
сприяння формуванню ключових компетентностей, необхідних кожній
сучасній людині для її успішної життєдіяльності, вироблення навичок здорового
способу життя та ціннісного ставлення до здоров’я;
спрямування фахівців фізичного виховання, вчителів та викладачів на новий
тип навчання – навчання інноваційне, з метою підвищення рівня навчальновиховної роботи з фізичного виховання в навчальних закладах, формування у
учнівської молоді засад здорового способу життя;
налаштування вчителів фізичного виховання, батьків на активну співпрацю,
яка ґрунтується на партнерстві між учнем, вчителем і батьками;

вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду організації
фізичного виховання в навчальних закладах та організація дослідноекспериментальної роботи з фізичного виховання;
забезпечення рухової активності учнівської молоді завдяки збільшенню
кількості спортивно-масових та оздоровчих заходів, проведенню багатоступеневих
змагань серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів;
застосування на уроках рухливих та народних ігор, розваг, естафет,
козацьких забав, спортивних ігор за спрощеними правилами з метою сприяння
вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей, формуванню
свідомого громадянина України;
забезпечення рухової активності у навчальних закладах, завдяки організації
роботи гуртків спортивного спрямування з урахуванням побажань дітей та
учнівської молоді в поза навчальний час;
використання активних та інтерактивних методів у системі підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення навчальних програм,
покращення матеріально-спортивної бази, підвищення рівня професійної
компетентності педагогів з урахуванням вимог сьогодення;
обговорення питань про проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості та надання конкретних пропозицій щодо подальшого його
проведення;
використання рейтингу оцінювання спортивних досягнень учнів протягом
навчання у навчальному закладі, що сприятиме стимулюванню учнівської молоді
до занять фізичною культурою і спортом, виконання самостійних фізичних вправ
та виконання домашніх завдань з фізичної культури;
впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів
різноманітних соціальних проектів, які проводяться під патронатом федерацій з
видів спорту, тощо.
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