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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВСТУП 

Актуальність. Глибокі соціальні зміни, які відбуваються в нашій 

державі, вимагають від загальноосвітніх закладів значного підвищення якості 

навчально-виховного процесу в усіх його напрямках. Одним із пріоритетних 

завдань сучасної школи є охорона і зміцнення здоров'я учнів [24], яке в 

основному формується в шкільному віці [22]. 

Парламентські слухання з питань фізичної культури і спорту 

підтвердили, що фізична культура і спорт є важливим напрямом 

соціально-культурної діяльності. До прийнятої резолюції з цього питання 

увійшли заходи стосовно реалізації цільової комплексної програми «Фізичне 

виховання – здоров'я нації» [58]. 

В даний час діти ведуть малорухливий спосіб життя. Тривале 

перебування в школі, приготування уроків вдома, перегляд телевізора, 

комп'ютерні ігри - все це збільшує напругу зорового апарату, навантаження 

на організм дитини, виникає дефіцит м'язової діяльності. До того ж, діти 

зовсім мало бувають на повітрі. Недостатня рухова активність школярів у 

повсякденному житті несприятливо позначається на стані їх здоров'я. У 

багатьох школярів в результаті сильних розумових навантажень, поганого 

харчування (нераціонального) і низького рівня рухової активності 

погіршується зір, діяльність серцево-судинної та дихальної системи, 

порушується обмін речовин, зменшується опірність організму до різних 

захворювань [7,9,12,30].  

Школа, загалом, не сприяє виконанню біологічної потреби дітей у 

рухах. Уроки фізичної культури компенсують важливий для дитячого 

організму обсяг рухової активності лише на 11-13% (Н. А. Козленко [22], 

Г. Б. Мейксон [31], А. Д. Дубогай [57]). Тому виникла потреба пошуку форм і 

методів збільшення рухової активності школярів. 

Ефективними у розв'язанні цієї проблеми в основній школі є самостійні 

заняття фізичними вправами. На добрий результат впливає правильна 

організація і раціональна взаємодія з уроками фізичної культури. 
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Проблему самостійного виконання школярами фізичних вправ 

розглядали такі дослідники, як А. Д. Дубограй [12], Н. А. Козленко [22], 

Г. Б. Мейксон [31] й ін. 

Однак у дослідженнях зазначених авторів недостатньо проаналізовані 

організація і методика самостійних занять школярів. Таким чином, виявлено 

протиріччя між потребою школи в організації самостійних занять фізичними 

вправами і недостатньо розробленими теоретичними основами і практикою 

цих занять. 

Потреба удосконалення організаційних форм і методів до самостійних 

занять фізичними вправами з підлітками є актуальною і спричинила до 

вибору теми дипломного дослідження: «Принципи самостійних занять 

фізичною культурою учнів середнього шкільного віку». 

Об'єкт дослідження: система фізичного виховання підлітків. 

Предмет дослідження: технологія самостійних занять фізичними 

вправами учнів середнього шкільного віку. 

Мета дослідження: обґрунтування, розробка та експериментальна 

перевірка ефективності технології самостійних занять фізичною культурою 

учнів середнього шкільного віку. 

В основі дослідження лежить гіпотеза: ефективність самостійних 

занять фізичною культурою забезпечується педагогічно обґрунтованою 

технологією реалізації цього процесу, основу якого становлять 

стимулююче-мотиваційний, операційно-діяльнісний і 

контрольно-регулюючий етапи, спрямовані на самовдосконалення учнями 

своїх фізичних можливостей. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити стан проблеми у педагогічній теорії та практиці 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. Науково обґрунтувати й експериментально перевірити 

технологію, яка забезпечить підготовку підлітків до самостійних занять з 

фізичної культури. 
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3. Виявити педагогічні умови успішності здійснення підготовки 

школярів до фізичного самовиховання. 

Наукова новизна виконуваного дослідження полягає в тому, що в 

ньому розкриті суть і технологія підготовки школярів до фізичного 

самовдосконалення в процесі занять фізичною культурою, виявлені 

педагогічні умови, які забезпечують ефективність фізичного самовиховання 

школярів. 

Практичне значення полягає в тому, що в роботі детально 

представлена сама технологія самостійних занять фізичними вправами 

підлітків. Вона може бути використана в середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах, на факультетах фізичного виховання і спорту, в системі 

підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури. 

Структура та обсяг дипломної роботи магістра. Роботу викладено на 

80 сторінках, з яких 75 основного тексту, що  містить 9 таблиць, 2 схеми  і 

2 рисунки. Дипломна  робота складається  з переліку умовних позначень, 

вступу, двох розділів, висновків, списку 58 використаних літературних 

джерел і додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Теоретичний аналіз проблеми дослідження доводить, що фізична 

культура як навчальний предмет в сучасних умовах розвитку суспільства має 

особливо велике значення для підготовки молоді до самостійних занять 

фізичною культурою, є надійним засобом зміцнення здоров'я. Самостійні 

заняття фізичною культурою розглядаються в дипломній роботі як 

організована самим підлітком згідно з його внутрішніми потребами і 

мотивами фізкультурно-спортивна діяльність, що передбачає постановку 

мети, планування змісту занять, самостійний вибір вправ та їх виконання, 

самоконтроль в процесі виконання, облік й аналіз результатів занять. 

2. У виконаній роботі обґрунтована технологія підготовки учнів 

середнього шкільного віку до самостійних занять фізичною культурою: 

2.1. Визначено, що стимулююче-мотиваційний етап передбачає 

формування інтересу школярів до самостійних занять. Доведено, що 

вирішенню завдання сприяють різноманітні стимули: чіткість завдань, їх 

обґрунтованість, відсутність шаблону на обов'язкових заняттях, елементи 

новизни при виконанні вправ, оптимальні навантаження, використання 

музики, повага у взаємовідносинах учнів і вчителів; проведення ігор, 

змагань, заохочення дітей, що сприяло формуванню змагальних мотивів, 

активності, потреби в рухах; порівняння своїх результатів (самооцінка) з 

еталоном або результатами товаришів (однолітків), щоб викликати 

внутрішню потребу покращити свій результат, зайнятися фізичним 

самовдосконаленням і здоров'ям. 

2.2. Розкрито сутність операційно-діяльнісного етапу як основного, що 

включає безпосереднє виконання школярами системи індивідуальних 

завдань, практичних дій у процесі самостійної фізкультурно-спортивної 

діяльності, яка передбачає вибір методів, форм самостійних занять (зарядка, 

фізкультпаузи, вправи, ігри з друзями та ін.) з урахуванням своїх 
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можливостей. 

3. Аналіз результатів експериментальної роботи доводить, що 

педагогічна цілеспрямована підготовка школярів до самостійних занять 

фізичною культурою сприяла усвідомленню ними особистої значущості 

фізичної культури та забезпеченню практичної готовності учнів до фізичного 

самовдосконалення. 

4. Виявлено й обґрунтовано педагогічні умови успішної підготовки 

підлітків до самостійних занять фізичною культурою з урахуванням факторів 

впливу на ефективність підготовки школярів: 

- діагностування підлітків: вивчення стану їхнього здоров'я, рівня 

фізичної підготовки, ставлення до обов'язкових занять з фізичної культури і 

до самостійного саморозвитку, інтересів, міри усвідомлення підлітками 

зв'язку між фізичним станом, навчальними успіхами і заняттями фізичною 

культурою. 

- особистісно-орієнтований характер підготовки підлітків до 

самостійних занять фізичною культурою, який вимагає врахування 

діагностичних даних, статевих та індивідуальних особливостей підлітків, 

їхніх можливостей, потреб, інтересів, нахилів, ступеня готовності до 

саморозвитку й самовиховання; 

- забезпечення систематичності, безперервності занять фізичною 

культурою, здійснення підготовки вчителів до організації самостійних занять 

школярів та врахування їхньої майстерності, інтересів; 

- забезпечення взаємозв'язку урочної й позаурочної роботи, а також 

єдності педагогічного впливу батьків і класних керівників у здійсненні 

підготовки учнів до самостійних занять фізичною культурою. 

Отже, теоретичні висновки дослідження, аналіз отриманих результатів 

підтверджують висунуту автором гіпотезу і дають підставу вважати, що 

розроблена технологія підготовки підлітків до самостійних занять фізичною 

культурою може успішно використовуватися в навчально-виховному процесі 

школи. 
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