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станом здоров’я віднесені до спеціальної 
медичної групи, відвідують обов’язкові 
уроки фізичної культури, але виконують 
корегувальні вправи і вправи для загального 
фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Учні, незалежно від рівня фізичного 
розвитку та медичної групи, а також тим-
часово звільнені, повинні обов’язково бути 
присутніми на уроках фізичної культури. 
Допустимі навантаження для тих учнів, які 
за станом здоров’я належать до підготовчої 
та спеціальної медичних груп, визначає 
учитель фізичної культури.

Оцінювання учнів здійснюється відпо-
відно до вимог, визначених навчальними 
програмами. 

Залікові навчальні нормативи склада-
ють тільки учні основної медичної групи, 
які на момент прийняття нормативу не 
скаржаться на погане самопочуття та стан 
здоров’я. Оцінка за виконання нормативу не 
є домінуючою під час здійснення тематич-
ного, семестрового чи річного оцінювання.

Медичне обстеження учнів проводиться 
щорічно в установленому законодавством 
порядку. Не можна допускати на уроках 
фізичної культури навантаження учнів, які 
не пройшли медичного обстеження.

В розкладі навчальних занять не ре-
комендується здвоювати уроки фізичної 
культури або проводити їх два дні поспіль. 
Рішення про неможливість проведення за-
нять з фізичної культури на відкритому по-
вітрі у зв’язку з несприятливими погодними 
умовами виносять учителі фізичної культури 
(наказ МОН від 01.06.2010 №521).

Більшість уроків фізичної культури до-
цільно проводити на відкритому повітрі, за 
умови, якщо температура повітря не нижче:

-8°С для 1-2 класів;
-8°С – 11°С для 3-4 класів;
-12°С для 5-7 класів;
-12°С – 15°С для 8-11 класів. 
Спортивна форма повинна відповідати 

погодним умовам.
Учителям слід дотримуватися «Правил 

безпеки життєдіяльності під час проведення 
занять з фізичної культури і спорту в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах» (Наказ 
МОН України від 01.06.2010 №521, зареє-
стрований в Міністерстві юстиції України 9 
серпня 2010 № 651/17946).

Вивчення предмета в 10-11 класах 
загальноосвітніх навчальних закладах 

здійснюється окремо для дівчат і юнаків. 
Поділ класу на групи здійснюється згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.02.2002р. №128 (додаток 2). При на-
явності можливостей уроки фізичної культу-
ри в 5-9 класах варто проводити для хлопців 
та дівчат окремо.

При забезпеченні належного органі-
заційно-методичного проведення уроку, 
особистісно-зорієнтованого навчання, 
індивідуально-дозованого навантаження, 
дотримання дисципліни, стану спортивного 
обладнання та інвентарю переважна кіль-
кість травм може бути попереджена. На уро-
ках фізичної культури, спортивно-масових 
заходах треба систематично здійснювати 
візуальний контроль за самопочуттям учнів, 
технічним станом спортивного обладнання 
та інвентарю.

Для підготовки до державної підсум-
кової атестації в основній школі з фізичної 
культури рекомендуємо користуватися та-
кими посібниками: «Збірник матеріалів для 
державної підсумкової атестації з фізичної 
культури. 11 клас» (авт. Тимошенко О.В. та 
інш.) – Київ: Центр навчально-методичної 
літератури, 2013 та «Збірник матеріалів для 
державної підсумкової атестації з фізичної 
культури. 11 клас» (авт. Тимошенко О.В. та 
інш.) – Київ: Центр навчально-методичної 
літератури, 2012, методичні рекомендації 
щодо використання комп’ютерної оболонки 
Assist 2 при підготовці до ДПА 2012-2013 
(авт. А. Дубенчук).

Розпочинати підготовку до державної 
підсумкової атестації необхідно з початку 
навчального року. Потрібно передбачити у 
навчальних планах вивчення (повторення) 
тем з теоретико-методичних основ фізичної 
культури та практичних завдань інструк-
тивно-оздоровчого спрямування, які були 
включені в ДПА попередніх років. Заплану-
вати контрольні випробування з відповідних 
залікових вправ. 

У вересні-жовтні 2014 р. скласти списки 
учнів, які бажають здавати ДПА з фізичної 
культури. Забезпечити їх матеріалами атес-
тації за попередні роки. Допомогти скласти 
плани особистої підготовки.

Міністерство запровадило з 2013 року 
загальнодержавну акцію «Урок плавання» 
(лист МОНмолодьспорту від 22.03.2013 № 
1/9-209). Проведення акції «Урок плавання» 
забезпечить підвищення рухової активності 

учнів, стане ефективним лікувально-про-
філактичним засобом, спрямовуватиме на 
набуття життєво необхідних навичок збере-
ження та зміцнення здоров’я наших дітей.

Рекомендуємо до заходів з навчання 
учнів ЗНЗ плаванню в регіонах залучати 
різноманітні місцеві ресурси: басейни до-
шкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів, відвідування яких організовується 
для учнів і сусідніх шкіл; басейни дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, баз відпочинку, 
культурно-розважальних центрів; облашту-
вання та використання громадських пляжів; 
використання, за сприятливих погодних 
умов, можливостей літніх пришкільних та 
оздоровчих таборів тощо.

Для навчання учнів плаванню розробле-
ні відповідні навчальні програми, які мають 
гриф Міністерства, а саме:

- «Плавання» для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 1-4 класи (авт. В.В. 
Деревянко, В.О. Сілкова);

- «Плавання» для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5-9 класи (авт. В.В. 
Деревянко, В.О. Сілкова);

- «Початкове навчання плаванню учнів 
загальноосвітніх навчальних закладах» (авт. 
В.В. Деревянко, В.О. Сілкова).

Варто наголосити, що відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 02.08.2012 № 882 
«Про використання навчальної літератури 
у загальноосвітніх навчальних закладах», 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
дозволено використовувати навчальні про-
грами, підручники та навчально-методичні 
посібники, які мають гриф Міністерства або 
схвалені відповідною комісією Науково-ме-
тодичної ради з питань освіти. Зокрема, для 
проведення гурткової роботи рекомендуємо 
«Збірник програм факультативної, гурткової 
та секційної роботи фізкультурно-спортив-
ного і фізкультурно-оздоровчого напрямку. 
Методичний посібник. Т.1-2. – Донецьк: Ви-
токи, 2012.» (Схвалено для використання 
в загальноосвітніх навчальних закладах 
Міністерством освіти і науки, молоді та спор-
ту. Лист № 14/18 Г-827 від 06.12.10, лист № 
14/18 Г-844 від 28.12.10 та лист № 14/18 
Г-461 від 25.06.11).

О.ШНИРА,
методист з фізичної культури 

ХОІППО.

Про викладання предмета 
«Захист Вітчизни» у 2014/2015 н.р.

Метою предмета «Захист Ві -
тчизни» є не тільки необхідність 
теоретичної, практичної, фізичної і 
психологічної підготовки учнівської 
молоді до захисту Вітчизни і прохо-
дження військової служби у Збройних 
Силах України чи інших військових 
формуваннях України, а й створення 
умов для формування та удоскона-
лення життєво необхідних знань, 
умінь і навичок, високої патріотичної 
свідомості.

Мета предмета досягається гли-

боким та осмисленим вивченням 
матеріалу за кількома напрямками, 
що розподілені на розділи, кожний з 
яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано 
завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту 
життя і здоров’я, забезпечення влас-
ної безпеки і безпеки інших людей 
у надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу; 

- підготовка молоді до служби 
у Збройних Силах України, інших 

військових формуваннях, виконання 
військового обов’язку в запасі. 

Відповідно до Державного стан-
дарту предмет вивчається за трьома 
змістовими лініями:

- основи військової справи та вій-
ськово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту 
у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання 
першої допомоги.

У 2014-2015 н.р. у навчальних за-
кладах системи загальної середньої 
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освіти учні 10-11 класів вивчатимуть 
предмет «Захист Вітчизни» за на-
вчальною програмою Мелецького 
В.М. та ін. 

Відповідно до Типових навчаль-
них планів для ЗНЗ, вивчення пред-
мета у 2014/2015 н.р. здійснюється за 
півторагодинним варіантом навчаль-
ної програми. Для класів військово-
спортивного профілю передбачено 
5 год.

Кількість годин на вивчення пред-
мета може бути збільшена за рахунок 
варіативної частини навчального 
плану, що, своєю чергою, надає мож-
ливість поширення і по¬глиблення 
змісту тем, що вивчаються. 

Вивчення предмета «Захист Ві-
тчизни» проводиться окремо для 
юнаків та дівчат (відповідно до листа-
роз’яснення Міністерства освіти і нау-
ки України від 09.10.2002 № 1/9-444). 
Поділ класу на групи здійснюється 
згідно з наказом Міністерства освіти 
і науки України «Про затвердження 
Нормативів наповнюваності груп до-
шкільних навчальних закладів (ясел-
садків) компенсуючого типу, класів 
спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів), груп продовженого 
дня і виховних груп загальноосвіт-
ніх навчальних закладів усіх типів 
та Порядку поділу класів на групи 
при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закла-
дах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 
2). Навчальний предмет при цьому в 
обох випадках носить назву «Захист 
Вітчизни».

Юнаки, які за станом здоров’я або 
релігійними поглядами звільнені від 
засвоєння основ військової справи, 
вивчають предмет за програмою для 
дівчат. Дівчата за їх власним бажан-
ням (у разі згоди батьків, опікунів або 
піклувальників) можуть навчатися 
за програмою та підручниками для 
юнаків. 

Предмет викладається протягом 
трьох періодів – у 10 і 11 класах під 
час навчального року та під час на-
вчально-польових зборів (занять у 
лікувально-оздоровчому закладі). 
Навчально-польові заняття (збори) 
проводяться з метою практичного 
закріплення рівня знань, умінь та на-
вичок учнів наприкінці навчального 
року з використанням навчально-
методичної бази військових частин, 
відповідних кафедр вищих навчаль-
них закладів, військових комісаріатів, 
оборонно-спортивних, військово-
оздоровчих таборів, базових на-
вчальних закладів, центрів допризо-
вної підготовки тощо. Їх організація і 
проведення планується керівником 
навчального закладу відповідно до 
діючих вимог. 

Рекомендуємо визначити для 
більш ефективної організації на-

вчально-польових зборів загальноос-
вітні навчальні заклади, на базі яких 
проводити заняття, залучивши до них 
учнів з інших ЗНЗ та об’єднавши їх у 
навчальні взводи та відділення. 

Практичне закріплення теоретич-
ного матеріалу з розділу «Основи 
цивільного захисту» передбачається 
під час проведення Дня цивільної 
оборони (цивільного захисту) в за-
гальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учня-
ми програмового матеріалу здійсню-
ється відповідно до «Критеріїв оціню-
вання навчальних досягнень учнів у 
системі загальної середньої освіти», 
затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту від 
13.04.2011 № 329 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 
11.05.2011 за № 556/19304.

При оцінюванні навчальних досяг-
нень з предмета «Захист Вітчизни» 
вчителем оцінюється: якість знань, 
умінь та навичок учнів; нормативні 
показники, контрольні вправи (нор-
мативні показники та вправи подано у 
навчальній програмі). якість виконан-
ня нормативів визначає рівень інди-
відуальної підготовки учнів. Протягом 
навчального року відпрацьовуються 
всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних 
вправ з прикладної фізичної підго-
товки необхідно врахувати деякі осо-
бливості, спрямовані на убезпечення 
учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають 
тільки учні основної медичної групи, 
які на момент прийняття нормативу 
не скаржаться на погане самопочуття 
та стан здоров’я.

2. Перевірка безпечності місць за-
нять та справності інвентарю.

3. Проведення розминки.
При здачі заліків та нормативів 

також мають ураховуватися фізіоло-
гічні особливості та релігійні погляди 
учнів. 

На заняттях стосунки між учнями 
та вчителем, а також учнів між собою 
підтримуються на зразок взаємовід-
носин між військовослужбовцями 
Збройних Сил України. Важливими 
умовами успішності занять з пред-
мета є висока дисципліна, організо-
ваність, відповідальність учнів. 

Для активізації військово-патріо-
тичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах рекомендується 
вести гурткову роботу відповідного 
напряму, керуючись Концепцією 
допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді, на-
вчальною програмою «Захист Вітчиз-
ни», угодою про співробітництво між 
обласним управлінням освіти і науки 
та обласним військовим комісаріа-
том про спільну діяльність з питань 
військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загально-
освітніх навчальних закладах реко-
мендуємо користуватися програмою, 
яка має відповідний гриф Міністер-
ства «Програма гуртка військово-
патріотичного напряму «Школа без-
пеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська 
Л.В., Єпіфанцев І.В.). 

Програма гуртка військово-патрі-
отичного напряму «Школа безпеки» 
модульного типу передбачає закрі-
плення знань зі шкільного курсу пред-
метів із: захисту Вітчизни, фізичного 
виховання, основ здоров’я, географії, 
біології; здобуття практичних навичок 
для використання в повсякденному 
житті та в екстремальних умовах. 

Відповідно до Указу Президента 
України «Про Концепцію допризовної 
підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді» підготовлено 
спільний наказ Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України та 
Міністерства оборони України від 
16.12.2011 № 1443/779 «Про затвер-
дження Положення про Всеукраїн-
ську військово-патріотичну гру «Зі-
рниця» (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 29 грудня 2011 р. за 
№ 1567/20305). З метою підготовки 
учнів (вихованців) до участі у Все-
українській військово-патріотичній 
грі «Зірниця» розроблено навчаль-
ну програму гуртка «Зірниця» (авт. 
Коломоєць Г.А.). Метою навчальної 
програми є: формування в учнів (ви-
хованців) почуття патріотизму; моти-
вація до збереження свого здоров’я 
та фізичного розвитку; свідоме став-
лення до особистої та громадянської 
безпеки, розвиток рухових здібностей 
та морально-вольових якостей.

Вивчення матеріалу передбача-
ється учнями 5-9 класів. 

Програма розміщена на веб-сайті 
Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Для оформлення кабінетів реко-
мендується використовувати серію 
плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи 
медичних знань», «Інформаційно-до-
відниковий куток цивільного захисту» 
(авт. Міненко М.І.), «Міжнародне гу-
манітарне право» (авт. Міненко М.І., 
Кривонос Ю.Д.). 

Варто наголосити, що відповід-
но до наказу Міністерства освіти і 
науки від 01.09.2009 № 806 «Про 
використання навчально-методичної 
літератури у загальноосвітніх на-
вчальних закладах», в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах дозволено 
використовувати навчальні програми, 
підручники та навчально-методичні 
посібники, які мають гриф Мініс-
терства або схвалені відповідною 
комісією Науково-методичної ради з 
питань освіти. 

О.ШНИРА,
методист ХОІППО.


