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Загальні рекомендації щодо підтримки фізичного стану учнів на період 

продовження карантину, дистанційного та онлайн навчання 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 

активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, 

життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків 

між народами і зміцнення миру, а найголовнішою функцією сьогодення є 

збереження і зміцнення здоров’я нації. 

Саме тому радимо учням, які перебуватимуть  вдома у зв’язку із можливим 

погіршенням санітарно-епідеміологічної ситуації у регіоні, постійно працювати 

над підвищенням і зміцненням свого фізичного стану для гарного самопочуття, 

вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Необхідно тримати в 

чистоті свою оселю, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. 

Для учнів Нової української школи маємо такі рекомендації щодо фізичного 

навантаження: 

- Ранкова зарядка (обов’язково). 

- Вправи для оволодіння навичками пересувань, які забезпечують формування 

життєво необхідного розвитку: ходьби, бігу, танцювальних кроків, способів 

лазіння та перелітання. 

- Вправи для опанування навичками володіння м’ячем включають елементи 

володіння малим і великим м’ячем. 

- Стрибкові вправи (різновиди). 



Усі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і 

навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку також. 

Для учнів основної школи (5-9 класів) рекомендуємо: 

- Ранкова зарядка (обов’язково). 

- Виконувати щодня загально розвивальні вправи (вони мають бути спрямовані 

на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-

оздоровчого ефекту). 

- Вправи для формування постави та запобігання плоскостопості. 

- Танцювальні вправи. 

- Вправи для розвитку сили (підтягування, згинання та розгинання рук). 

-  Вправи для розвитку гнучкості (нахил тулуба вперед із положення сидячи та 

стоячи). 

Для учнів старшої школи (10-11 класів) рекомендуємо: 

- Ранкова зарядка (обов’язково). 

- Нетрадиційні методики (пілатес, йогу, стрейчинг, дихальну гімнастику, 

вакуумну гімнастику, футбол). 

- Вправи для розвитку сили, гнучкості, вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості. 

- Гирьовий хортинг, використання тренажерів (за їх наявності). 

- Танцювальні вправи (аеробіка, степ-аеробіка). 

Метою навчального предмета «Фізична культура» є формування в учнів 

стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я та ціннісних 

орієнтацій щодо здорового способу життя.  

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти у 

2019/2020 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в 

інваріантній складовій передбачено: 

5-9 класи – 3 год;  

10 клас – 3 год;  

11 клас – 3 год. 

Профільний рівень:  

10 клас - 6 год.;  

11 клас - 6 год. 



Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових 

навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному 

обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному 

навантаженні вчителів. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне 

співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне 

чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів 

з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури.  

Під час складання розкладу навчальних занять не рекомендується 

здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість 

уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.  

Заняття з фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем 

фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, 

керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо. 

До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли 

обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про 

медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, в яких 

визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. 

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 

518/674 учні/учениці розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну 

медичні групи. 

Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від рівня 

фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово 

звільнені від занять є обов’язковою. 

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я 

належать до підготовчої або спеціальної груп і відвідують уроки фізичної 

культури, встановлює вчитель фізичної культури. 

Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 

класах загальних закладів середньої освіти здійснюється згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). При 

наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах слід проводити для 

хлопців та дівчат окремо. 

Під час планування навчального матеріалу з фізичної культури слід зважати 

на такі об’єктивні фактори як наявність спортивного залу (майданчика), 

інвентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно спланувати навчальну 

роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, форми і методи цієї 



роботи, врахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, 

рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я тощо. 

Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує 

самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 5–6 класах учні 

мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах – 3–5, у 9 класі – 3–4 

модулі. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова 

кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість 

мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих 

модулів.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може 

здійснюватися за такими видами діяльності:  

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.  

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату).  

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 

4. Засвоєння теоретико-методичних знань. При цьому оцінка за виконання 

нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи 

річного оцінювання.  

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні 

нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні 

нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно 

до календарно-тематичного планування.  

При складанні навчального нормативу за його показником визначають 

рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за 

технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями 

виставляють оцінку в балах.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури 

затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371. Оцінюючи навчальні 

нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:  

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан 

здоров’я.  

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше 

як на двох заняттях).  

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — 

відновлювальні вправи.  

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем 

занятті.  



5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і 

виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.  

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь 

активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в 

позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених 

показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування 

«бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу 

на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї 

вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити 

оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами. 

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної 

бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання 

учнів/учениць. Бажання учнів/учениць визначається обов’язковим опитуванням. 

Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір 

та розподіл варіативних модулів у кожному класі. 

Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися. 

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно 

орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними 

особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, 

навчити учнів «слухати» і «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і 

використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні 

нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні 

навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель 

відповідно до календарно тематичного планування. 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь 

активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в 

позаурочний час; участь у змаганнях усіх рівнів. 

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки 

під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних 

нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів 

до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних 

нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з 

максимальною інтенсивністю. 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і 

науки України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 



навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та 

Інституту модернізації змісту освіти. 

Особливостями навчального року при викладанні предмету «Фізична 

культура» є захід щодо впровадження та популяризації нових видів спорту на 

уроках фізичної культури, презентація варіативних спортивних модулів від 

національних федерацій та тренінг з інноваційних видів спорту для вчителів 

фізичної культури. 

JuniorZ – проект Олександра Педана з розвитку спорту серед школярів. 

Проект реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки України (лист 

МОН від 03.01.2018 № 1/9-2), Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України, НДУ «Інститут модернізації змісту освіти», Спортивного комітету 

України, численних національних федерацій з різних видів спорту. Пропануємо 

такі види спорту: чарлідинг, петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, 

сумо та фризбі, формування у молоді здорового способу життя та заохочення до 

занять спортом.  

Під час дистанційного навчання вчитель здійснює спілкування з учнями 

онлайн через будь яку програму, зручну для більшості учнів класу, Zoom, 

YouTube, Google Meet, Microsoft Teams. Також можливо створювати та 

використовувати групи у вайбер, ватсап, телеграм. 

Рекомендуємо використовувати посилання МОН України на програми, та 

медіа програми,  де онлайн проводять заняття зірки шоу-бізнесу, дієві 

спортсмени, Олімпійський чемпіони.  

Оцінювання проводиться через модульну систему, контрольні, тестові 

завдання, написання рефератів, власний відео матеріал вправ, комплекси вправ, 

кросвордів, і будь-який від діяльності, визначений вчителем.   

Рекомендовані посилання: 

1. Дистанційне навчання з фізкультури на час карантину (20 хв. ВІДЕО)  

https://erudyt.net/navchalni-predmety  

2. Дистанційне навчання на уроці фізичної культури. Рухова активність 

ДИТЯЧА РОЗМИНКА. https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY  

3. Дистанційне навчання на уроці фізичної культури. Рухова активність 

СИЛОВА РОЗМИНКА. https://www.youtube.com/watch?v=a9FAumVgbE0  

4. Дистанційне навчання на уроці фізичної культури. Рухова активність. 

ТАНЦЮВАЛЬНА РОЗМИНКА 

https://www.youtube.com/watch?v=Y02I4nZjRag  

5. Фізкультура/руханка 

https://www.youtube.com/watch?v=xM8D4LDvKlw&t=137s  

https://erudyt.net/navchalni-predmety/fizichna-kultura/dystantsiyne-navchannia-z-fizkul-tury-na-chas-karantynu-20-khv-video.html
https://erudyt.net/navchalni-predmety
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY
https://www.youtube.com/watch?v=a9FAumVgbE0
https://www.youtube.com/watch?v=Y02I4nZjRag
https://www.youtube.com/watch?v=xM8D4LDvKlw&t=137s


6. Фізкультура/руханка з Юрієм Ткачем 

https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw  

7. Фізкультура/руханка. Леся Нікітюк. Всеукраїнська школа онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=72F1Rnhc7y8  

8. Фізкультура/руханка. ДЗІДЗЬО. DZIDZIO. Оля Цибульська. Всеукраїнська 

школа онлайн  https://www.youtube.com/watch?v=5i2M30MEbAg  

https://www.youtube.com/watch?v=gOj2Y0tUzOs 

9. Фізкультура/руханка. Олена Кравець. Всеукраїнська школа онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=3c0-SpcjxQo  

10. Фізкультура/руханка. Монатік. Monatik. Всеукраїнська школа онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=49YaIr0hPZo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw
https://www.youtube.com/watch?v=72F1Rnhc7y8
https://www.youtube.com/watch?v=5i2M30MEbAg
https://www.youtube.com/watch?v=gOj2Y0tUzOs
https://www.youtube.com/watch?v=3c0-SpcjxQo
https://www.youtube.com/watch?v=49YaIr0hPZo

