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1. Планування у фізичному вихованні 

 

Планування фізичного виховання — це попередня розробка й 

визначення на майбутню діяльність цільових настанов і задач, змісту, 

методики, форм організації й методів навчально-виховного процесу з 

конкретним контингентом що займаються.  

Перш ніж приступити до планування, треба мати певні відомості про 

контингент, що займається, для якого має бути скласти план (про стан 

здоров'я, рівні фізичної й спортивно-технічної підготовленості та ін.). Без 

таких відомостей не можна повноцінно здійснити планування. Крім того, 

дані потрібні для комплектування однорідних по стану здоров'я та рівню 

підготовленості груп при проведенні курсу фізичного виховання в 

загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах 

і інших організаціях.  Викладач одержує необхідні попередні відомості за 

допомогою співбесіди з тими, з ким має бути вести заняття, проведення серед 

них анкетування, контрольних випробувань (тестування), використання 

даних лікарсько-фізкультурного обстеження. 

По строках планування розрізняють наступні його види: перспективне, 

поточне (етапне) і оперативне.  

Перспективне планування — це планування на тривалий строк 

(наприклад, у загальноосвітній школі на кілька років з розподілом 

програмного матеріалу по роках навчання).  

Поточне планування охоплює етапи роботи (наприклад, у 

загальноосвітній школі — це планування на навчальну чверть).  

Оперативне планування здійснюється на найближчий час (на 

майбутнє заняття).  

Планування вимагає глибоких різнобічних професійних знань і 

практичного досвіду, завжди передбачає творчий підхід, тому що воно не 

визначається твердими рамками методичних приписань.  

 

 

Вимоги до планування у фізичному вихованні 

 

1. Цільова спрямованість педагогічного процесу. Полягає у вимозі 

визначення кінцевої мети цього процесу та підпорядкуванні (підборі) усього 

його змісту, методів і форм організації досягненню поставленої мети. Інакше 

кажучи, з методичного арсеналу викладача (тренера) використовувати те, що 

безпосередньо служить реалізації мети. Намічена мета повинна бути 



реальною. Тому викладачеві (тренерові) необхідно тверезо оцінити 

можливості її досягнення (підготовленість, витрати навчального часу, 

наявність матеріально-технічної бази та ін.). Всі завдання варто 

формулювати ясно, однозначно й так, щоб вони легко піддавалися оцінці і 

контролю. Тому їх конкретизують по можливості в кількісних показниках 

(навчальних нормативах, тестових результатах), що дозволяють 

застосовувати математико-статистичні методи оцінки досягнень (отриманих 

результатів).  

2. Всебічність планування завдань педагогічного процесу. Вимога 

полягає в тому, щоб виходячи з поставленої мети досить повно передбачати 

освітні, оздоровчі та загально виховні завдання і намічати відповідні їм 

засоби, методи і форми організації занять.  

3. Облік закономірностей фізичного виховання. Планування тільки 

тоді ефективно, коли воно ґрунтується на об'єктивних закономірностях 

фізичного виховання (на закономірностях формування рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних якостей і паралельно засвоєння знань по даному 

предмету) і на відповідним їм педагогічних принципах (систематичності, 

доступності та індивідуалізації, прогресування й ін.). У плануванні процесу 

фізичного виховання треба також ураховувати біологічні закономірності 

росту та розвитку організму людини, вікові психологічні особливості.  

4. Конкретність планування. Вимога складається в строгій 

відповідності намічуваних завдань, засобів і методів фізичного виховання 

підготовленості що займаються й умовам занять (учбово-матеріальна база, 

кліматичні умови та ін.). Ступінь конкретизації залежить від тимчасового 

періоду, на який складається план. Чим менше строк, на який складається 

план, тим він більшою мірою конкретизується. Самим конкретним 

(деталізованим) планом є план-конспект одного уроку (заняття).  

Таким чином, планування носить послідовний характер і здійснюється 

по ознаці від узагальненого до більше детального.  

Характеристика основних документів планування у фізичному 

вихованні. 

Основними документами планування у фізичному вихованні є: 

навчальний план, навчальна програма, план-графік навчального процесу, 

робочий (тематичний) план, розклад занять, плани-конспекти занять. Всі 

документи планування логічно й змістовно зв'язані між собою. Кожний 

наступний документ більше приватного характеру розробляється відповідно 

до попереднім. Разом з тим кожний документ має своє призначення в системі 

планування, виконує певну функцію. У цілому ж реалізація основних 

документів планування повинна забезпечити необхідну організацію, 



оптимальний вибір засобів і методики педагогічного процесу з даним 

контингентом що займаються.  

По своєму функціональному призначенню всі документи планування 

поділяться на три типи. 

1. Документи, що визначають основну спрямованість і зміст 

навчального процесу в загальноосвітніх школах, коледжах професійної 

освіти, середніх і вищих спеціальних навчальних закладах. До них ставляться 

навчальний план і навчальна програма. Ці документи є державними й 

обов'язковими для виконання.  

2. Документи, що визначають порядок організації процесу фізичного 

виховання (план-графік навчального процесу та розклад занять).  

3. Документи методичного характеру, у яких переважно відбита 

методика фізичного виховання (робочі плани і план-конспект заняття).  

  

Навчальна програма - це документ планування навчальної роботи, 

у якому визначаються: 

а) цільові настанови та загальні завдання педагогічного процесу: у 

навчальному закладі - курсу фізичної культури;  

б) обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти діти в 

планований строк занять, і перелік основних фізичних вправ і інших засобів, 

що забезпечують рішення поставлених завдань;  

в) рівень теоретичної, загальнофізичної та спортивної підготовленості, 

виражений у залікових вимогах і навчальних нормативах (тестових 

показниках), що повинні досягти діти на кожному році та по закінченні 

навчання в освітній установі.  

Навчальні програми мають наступну типову структуру: 

1) пояснювальна записка, у якій розкриваються мета та завдання курсу 

фізичного виховання, вказуються особливості контингенту дітей, 

характеризується структура програми, рекомендуються методи та форми 

занять, даються вказівки по плануванню та обліку й ін.;  

2) навчальний матеріал по теоретичному та практичному розділах 

(перелік основних теоретичних тем для вивчення, опис всіх фізичних вправ, 

що підлягають освоєнню по роках навчання), а також залікові вимоги й 

навчальні нормативи по освоєнню рухових дій і розвитку фізичних якостей;  

3) додаток, у якому приводиться список рекомендується літератури, 

що, зразки планів, заявок, типовий табель спортивного інвентарю й 

устаткування, необхідного для забезпечення занять по фізичній культурі, 

зразкові карти фізичної підготовленості й розвитку учнів і ін.  



Навчальна програма розробляється відповідно до встановленого 

навчального плану змістом і обсягом годин, відведених на кожний розділ і в 

цілому на всі розділи занять.  Порядок проходження видів практичного 

розділу навчальної програми залежить від сезонних умов і наявності 

спортивних споруд. Однак головним у визначенні раціональної послідовності 

проходження навчального матеріалу програми є педагогічні закономірності 

процесу фізичного виховання (формування рухових навичок, спрямованого 

розвитку фізичних якостей і ін.).  Програмний матеріал розподіляється по 

навчальних тижнях у порядку поступового наростання вимог до дітей як по 

складності техніки виконання вправ, так і по фізичному навантаженню.  

 

2. Контроль фізичного виховання 

 

Адміністрація провадить внутрішній контроль за організацією 

спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Передовсім 

здійснюють всебічне вивчення та психолого-педагогічний аналіз навчально-

виховного процесу з фізичної культури і спорту. За результатами визначають 

головні завдання в організації навчально-виховного процесу з фізичної 

культури. 

  

Контроль за професійною діяльністю викладача фізичного 

виховання Здійснюючи такий контроль, з’ясовують, чи: 

 викладач:  

 – правильно розуміє завдання фізичного виховання учнів  

 – враховує фізичну підготовленість учнів, їхні вікові й статеві 

особливості  

 – ефективно добирає засоби й методи фізичного виховання 

 – застосовує міжпредметні зв’язки  

 сприяють уроки фізкультури й позакласні заходи покращенню 

здорового способу життя серед учнів  

 укомплектовано достатньо навчально-матеріальну базу для 

фізичного виховання. 

 

 

 

 

  



 

Етапи внутрішнього контролю з фізичного виховання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформаційно-аналітичний 

 

вивчення документації щодо: 

 

– медико-педагогічного 

контролю (розподілу учнів за 

медичними групами)  

 

– предмета «Фізична культура» 

(розділ річного плану; накази; 

планування навчальної, позакласної 

та спортивно-масової роботи; 

матеріали внутрішнього контролю за 

викладанням предмета тощо)  

 

– організаційно-методичного 

забезпечення та фахової підготовки 

викладачів фізичної культури 

(результати курсової перепідготовки, 

робота методичного об’єднання 

тощо) 

 

 

 

 

 

 

діагностичний 

 

 

 

 

 

вивчення стану: 

 

– фізичного розвитку та 

здоров’я учнів, рівня їхньої фізичної 

підготовки  

 

– організації навчально-

виховного процесу з фізичної 

культури та спортивно-масової 

роботи (якість і результативність 

проведення уроків, фізкультурно-

оздоровчих заходів, позакласної та 

спортивно-масової роботи) 

 

 

управлінсько-коригувальний 

 

розроблення оптимальної 

моделі організації навчально-

виховного процесу з фізичної 

культури та спортивно-масової 

роботи 

 

 



 

 

Види контролю за організацією уроків фізичної культури: 

 

 

 

попередній 

 застосовують у роботі з молодими 

вчителями фізичного виховання аби надати їм 

методичну допомогу у проведенні уроків та позакласних 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів 

 

 

 

 

оглядовий 

 визначають рівень фізичної підготовки учнів 

за допомогою експериментів чи неконтрольних 

нормативів, які визначені навчальною програмою  

 директор чи його заступник за результатами 

може рекомендувати вчителям внести зміни у зміст і 

методику проведення уроків та позакласних занять 

 

 

 
індивідуальний 

 співпрацюють тривалий час з окремими 

вчителями задля підвищення їхньої педагогічної 

майстерності 

 допомагають молодому викладачу фізичної 

культури 

 

 

тематичний 
 перевіряють якусь одну складову в 

організації уроків фізкультури 

 

 

вибірковий 
 вивчають деякі, найважливіші сторони 

діяльності викладача 

 

 

 

 

фронтальний 

 досліджують усю систему організації 

фізичного виховання у навчальному закладі, щоб:  

– ознайомитися з роботою викладача 

(методоб’єднання) – всебічно проаналізувати діяльність  

– виявити недоліки чи запобігти 

 

 

 

  



 

Аналіз уроку фізичного виховання 

 Під час відвідин уроків керівництво закладу аналізує такі його 

компоненти, як-от: 

 організація уроку  

 фізичне навантаження учня  

 загальна та моторна щільність уроку  

 навчання руховим діям.  

 

Організація уроку 

Найважливіші моменти в організації уроку, на які звертають увагу:  

 шикування учнів  

 спортивна форма  

 завдання уроку  

 витрати часу на встановлення обладнання і загальна щільність 

занять 

 організованість переходів від однієї частини уроку до наступної 

 дисциплінованість учнів  

 виконання навчальних завдань  

 дотримання вимог техніки безпеки. 

 

 

Фізичне навантаження 

Ефективність фізичного виховання неможлива без належного рівня 

навантаження та обліку індивідуальних фізичних можливостей учнів.  

Учитель має:  

 знати фізичні можливості кожного учня  

 володіти ефективними способами і прийомами регулювання 

фізичного навантаження на уроці. 

Характеристиками фізичного навантаження є інтенсивність та обсяг. 

 

 

Інтенсивність навантаження це є сила впливу конкретної фізичної 

вправи на організм учня.  

Змінюючи інтенсивність навантаження:  

 сприяють мобілізації тих чи тих джерел енергії  

 стимулюють діяльність функціональних систем. 

 



Інтенсивність навантаження регулюють, змінюючи:  

 швидкість пересування — м/с  

 величину прискорення — м/с2  

 координаційну складність  

 темп виконання вправ — кількість повторень за одиницю часу  

 відносну величину напруження — у відсотках від особистого 

рекорду учня у вправі  

 амплітуду рухів — зі збільшенням амплітуди зростає 

інтенсивність навантаження  

 опір навколишнього середовища — біг по твердій доріжці, по 

піску, з гори і під гору і тощо  

 величину додаткового обтяження  

 психічну напруженість під час виконання вправи. 

 

Обсяг навантаження визначають за показниками:  

 тривалості окремої фізичної вправи чи серії вправ  

 загальної кількості вправ на уроці чи в його частині. 

 

 

На уроці фізкультури величину навантаження оцінюють з огляду на: 

 

 

 

 

 

 

показники втоми 

 інтенсивність потовиділення  

 колір шкіри  

 якість виконання рухів  

 здатність до зосередження 

 загальне самопочуття учня 

 готовність продовжувати 

заняття 

 настрій під час вправ і в 

інтервалах відпочинку 

 

характер і тривалість відновлення 

 

 частота серцевих скорочень 

(пульсу) під час вправ і в інтервалах 

відпочинку 

 

 

Загальна й моторна щільність уроку 

Для загальної щільності уроку враховують час, витрачений на корисні 

дії учнів та вчителя, зокрема:  



 організаційно-підготовчий етап уроку  

 пояснення й показування вправ  

 безпосереднє виконання фізичних вправ.  

Моторна щільність уроку — це час, витрачений на виконання 

фізичних вправ, тобто безпосереднє фізичне навантаження. 

 

Оцінювання ефективності уроку фізичного виховання 

 

Підсумок уроку можна оцінити, зауваживши на таких питаннях, як:  

 підготовка до уроку  

 проведення частин уроку:  

– підготовчої  

– основної  

– заключної  

 виконання вимог основних педагогічних принципів  

 виховна цінність уроку з 

 затрати часу на уроці  

 загальне враження від уроку. 

 

Важливо виокремлювати позитивне в роботі викладача фізичної 

культури, підтримувати ініціативу, піднімати авторитет педагога. 

 

 

 

  



Графік проведення медико-педагогічного контролю 

 

Посада 

особи, 

яка здійснює 

контроль 

 

Мінімальна кількість разів 

 

Мета перевірки 

 

на місяць 

 

протягом 

семестру 

протягом 

навчального 

семестру 

 

Директор  

 

 

- 

 

1 

 

2-3 

 

Адміністративне 

інспектування 

 

Заступник 

директора з 

навчально 

роботи 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2-3 

 

Методичне 

інспектування 

 

Заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

8 

 

Оздоровчо-

виховна робота 

 

 

 

Класні 

керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

Відвідування 

учнями уроків 

фізичної культури, 

їхня 

дисциплінованість, 

успішність 

 

 

 

Медичний 

персонал 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

6 

Відповідність 

фізичного 

навантаження 

функціональним 

можливостям 

учнів 

 

  



 

3. Охорона праці 

Викладачам  фізичної культури та керівниками гуртків відповідно до 

Положення про навчання та цих Рекомендацій проводяться інструктажі з 

безпеки життєдіяльності. 

Первинний (тематичний) інструктаж проводиться на першому 

занятті після кожних канікул, але не рідше ніж 1 раз на три місяці за трьома 

(чотирма) інструкціями: з правил безпеки для учнів, вихованців, слухачів, із 

питань цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях, з надання першої домедичної допомоги, з 

електробезпеки (за потребою). Реєстрація інструктажу здійснюється в 

журналі реєстрації інструктажів з учнями відповідно до зразка . 

Первинний інструктаж проводиться перед виконанням кожного 

практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з 

використанням різних матеріалів, спортивного обладнання тощо, і 

реєструється поряд із темою заняття в журналі обліку навчальних занять. 

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться згідно 

з наказом або розпорядженням для організації навчально-виховних заходів 

(навчальної екскурсії, олімпіади, турніри тощо),  пов’язаних з фізичним 

вихованням та гуртковою роботою. Реєстрація інструктажу здійснюється в 

журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями 

відповідно до зразка. 

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, 

вихованцями, слухачами проводиться при порушеннях ними вимог 

нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що можуть призвести 

або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. Реєстрація позапланового 

інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності з учнями відповідно до зразка . 

Реєстрація інструктажів з безпеки життєдіяльності здійснюється в 

журналі встановленої форми. 

  



 

Зразки заповнення журналу реєстрації інструктажів 

з учнями, що  ведуть викладачі фізичної культури, керівники гуртків  

(реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки 

життєдіяльності учнів, вихованців, слухачів) 

 

№ з/п 

П.І.Б. 

особи, яку 
інструкту- 

ють 

Дата 

проведення 

інструктажу 

Клас, 
група 

Назва інструктажу 

(первинний,  

повторний, 
позаплановий, 

цільовий), номер 

інструкції 

П.І.Б. особи, 

яка проводила 

інструктаж 

Підписи 

особи, 

яка 
прово- 

дила 

інст-

руктаж 

особи, 

яку 
інструк-

тують 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первинний  інструктаж за інструкціями №№№№  

  (інструкція з охорони праці з правил безпеки для кабінету, з безпеки життєдіяльності з техногенної, 

пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, з безпеки життєдіяльності з надання першої 
домедичної допомоги та з охорони праці з електробезпеки (за потребою) 

1 Іванов І.П. 02.09.2014 8-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

2 Драч С.П. 02.09.2014 8-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

…        

37 Данко С.Д. 02.09.2014 9-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

1 Копач М.Г. 03.09.2014 7-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

2 Мінич С.П. 03.09.2014 10-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

1 Ляшко О.Т. 23.09.2014 9-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

(у разі відсутності осінніх або весняних канікул первинний інструктаж проводиться не рідше 

ніж 1 раз на 3 місяці) 
Первинний  інструктаж за інструкціями №№№№  

(інструкція з охорони праці з правил безпеки для кабінету, з безпеки життєдіяльності з техногенної, 
пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, з безпеки життєдіяльності з надання першої 

домедичної допомоги та з охорони праці з електробезпеки (за потребою) 

1 Іванов І.П. 01.12.2014 8-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

2 Драч С.П. 01.12.2014 8-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

…        

37 Данко С.Д. 01.12.2014 9-А первинний №№№№ Колесник О.В.   

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності за інструкцією №  

(інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальної екскурсії,  

відповідно до наказу від ____ № ___20___ року) 

1 Іванов І.П. 25.05.2015 8-А цільовий №  Колесник О.В.   

2 Драч С.П. 25.05.2015 8-А цільовий №  Колесник О.В.   

…        

30 Данко С.Д. 25.05.2015 8-А цільовий № Колесник О.В.   

* Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу. 
* Первинний інструктаж проводиться на першому занятті після канікул, але не рідше ніж 1 

раз         на 3 місяці. 

 


