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Аннотация
Проанализированы и обоб-

щены данные специальной ли-
тературы по проблеме функцио-
нирования систем физического 
воспитания, педагогического 
тестирования и оценки физиче-
ской подготовленности различ-
ных слоев населения для совер-
шенствования системы контроля 
в процессе физического воспи-
тания. Представлена концепция 
педагогического контроля физи-
ческой подготовленности с ис-
пользованием содержательного, 
методологического, результатив-
ного компонентов, направленных 
на формирование готовности к 
эффективному управлению про-
цессом физического воспитания.

Ключевые слова: физическая 
подготовленность, тестирование, 
современная система физическо-
го воспитания.

Постановка проблеми та 
аналіз останніх досліджень. 
Концептуальні ідеї та погляди 
на роль, організаційну структуру 
і завдання фізичного виховання 
різних вікових груп населення 
України розвиваються і форму-
ються на демократичних і гума-
ністичних основах [5].

Розбудова державності в Укра-
їні вимагає розробки національ-
ної системи фізичного виховання 
відповідно до вимог оновлення 
нашого суспільства [3, 4, 8].

Серед головних державних 
завдань вдосконалення систе-
ми фізичного виховання фахів-
ці (Дутчак М.В., 2012; Васьков 
Ю.В., 2012; Круцевич Т.Ю., 2015) 
виділяють орієнтацію програм-
но-нормативних основ системи 
фізичного виховання різних віко-
вих груп населення на комплекс 
показників, які характеризують 
об’єм щоденної рухової актив-
ності, рівень фізичного розвитку, 
стан функціональних систем ор-
ганізму, фізичної працездатності і 
фізичної підготовленості.

Прийняті в Україні в 1996 
році державні тести і нормативи 
з фізичної підготовленості на-
селення України [2] визначалися 
як програмно-нормативна основа 
віт-чизняної системи фізичного 
виховання, однак викликали різ-
ну реакцію у спеціалістів дис-
кусійністю положень, зокрема 
обґрунтованості нормативів, від-

Annotation
Analyze and summarize data 

of literature on the issue of the 
functioning of systems of physical 
education, pedagogical testing and 
evaluation of physical preparedness 
of the different layers of the popula-
tion to improve the control system 
in the process of physical educa-
tion. Introducing the concept of the 
pedagogical control of physical fit-
ness with the use of content, meth-
odological, effective components, 
aimed at creating a readiness to ef-
fective management of the process 
of physical education.

Keywords: physical fitness, 
testing, modern system of physical 
education.



185

повідності віковим нормам тощо. 
Як результат – у 2008 році уряд 
скасував постанову Кабінету Мі-
ністрів України від 15 січня 1996 
р. № 80 «Про державні тести і 
нормативи оцінки фізичної під-
готовленості населення України», 
що позбавило змоги контролю 
за належними нормами фізичної 
підготовленості різних груп на-
селення.

Якщо згадати про такий до-
кумент, як Державна програма 
«Фізичне виховання – здоров’я 
нації», затверджена Президентом 
України в 1998 році, то вона пе-
редбачала кардинальну перероб-
ку програмно-нормативних основ 
фізичного виховання і державних 
тестів, однак це питання залиша-
ється відкритим і є нагальним на 
сьогоднішній день в українсько-
му суспільстві.

Згідно з даними наукових 
досліджень ВООЗ (2005-2013 
рр.), за основними показниками 
здоров’я і фізичної готовності на-
селення і, в першу чергу, – моло-
дого покоління, – наша держава 
набагато відстає від передових 
європейських країн [18].

Роботу виконано відповідно 
до теми Зведеного плану НДР 
Міністерства освіти України на 
2016–2020 рр 3.1 «Теоретико-ме-
тодичні основи вдосконалення 
програмно-нормативних засад фі-
зичної підготовки дітей, підлітків 
і молоді».

Мета дослідження – визна-
чити теоретико-методологічні за-
сади нормативних основ сучасної 
системи фізичного виховання різ-
них груп населення України. 

Методи дослідження. Теоре-
тичний аналіз і систематизація 
науково-методичної і спеціальної 
літератури з фізичної культури, 
контент-аналіз нормативних і 
програмно-методичних докумен-
тів у сфері фізичної культури і 
освіти, компаративний метод зі-
ставлення та аналізу зарубіжного 
й вітчизняного досвіду з дослі-
джуваної проблеми, абстрагуван-
ня, логіко-теоретичний аналіз, 

історичний аналіз, теоретичне 
прогнозування; аналіз і синтез, 
спостереження, моделювання. 

Результати досліджень та їх 
обговорення. Відсутність нор-
мативних вимог до фізичної під-
готовленості молоді України, які 
є в різних країнах (система тестів 
«Єврофіт» (1988), міжнародні тес-
ти фізичної підготовленості дітей 
і молоді (1993), тести Президент-
ської ради з фізичної підготовле-
ності (США, 1986), тестування 
компонентів фізичної підготов-
леності «Фітнессграм» (США, 
1982), російське шкільне багато-
борство (1996), тест-програма 
мера Москви (1996), державний 
фізкультурно-оздоровчий комп-
лекс республіки Білорусь (1999), 
польські тести рухових здібнос-
тей учнів (1986), батарея тестів 
рухової підготовленості школя-
рів (Англії, 1981), система тестів 
«Юніфіт» (Чехія, 1995), батарея 
тестів для визначення фізичних 
здібностей молоді ААНРЕRD)) 
не дає можливості порівнювати 
фізичну підготовленість в гло-
бальному контексті. А найголо-
вніше, не вирішує задекларовані 
положення в Національній док-
трині розвитку фізичної культури 
і спорту (2004-2016 рр.), де фі-
зична культура розглядається як 
найважливіший чинник здорово-
го способу життя, профілактики 
захворювань, організації змістов-
ного дозвілля, формування гума-
ністичних цінностей і створення 
умов для всебічного гармонійно-
го розвитку людини [9].

На рівні виконавчої влади 
(Кабінету міністрів України) про 
якість фізичної підготовленос-
ті населення і її контроль, що є 
обов’язковою складовою проце-
су фізичного виховання загово-
рили не так давно в (2015 році). 
Згадали, що фізичне виховання 
виконує важливі педагогічні, по-
літичні та соціальні функції й тіс-
но пов’язане з освітою, охороною 
здоров’я, військовою справою, 
матеріальним виробництвом, 
культурою, наукою.

Актуальність цієї проблеми 
українського суспільства, а саме  
– збереження генофонду нації 
підкреслюється Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 9 
грудня 2015 року № 1045 “Про за-
твердження Порядку проведення 
щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення Укра-
їни” [12]. 

Ця постанова Кабінету Мі-
ністрів України законодавчо 
базується на статті 7 Закону 
України “Про фізичну культуру 
і спорт”[5], метою якого є визна-
чення та підвищення рівня фі-
зичної підготовленості населен-
ня України, створення належних 
умов для фізичного розвитку різ-
них груп населення, покращен-
ня його здоров’я, забезпечення 
здатності до високопродуктивної 
праці, захисту суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, 
а також сприяння у вихованні 
патріотизму та громадянської по-
зиції.

В травні 2016 року відбуло-
ся засідання робочої групи Мін-
молодьспорт стосовно розробки 
тестів і оціночних таблиць для 
щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості різних груп насе-
лення України

Так, Т.Ю. Круцевич була ви-
значена позиція і бачення стосов-
но зазначеної проблеми, зокрема 
– через створення та використан-
ня тестів як об’єктивних і стан-
дартизованих вимірювань, що 
легко піддаються кількісному 
оцінюванню, статистичній оброб-
ці та порівняльному аналізу.

Згідно з твердженнями науков-
ців галузі, забезпечення реаліза-
ції оздоровчої функції фізичного 
виховання різних груп населення 
вимагає насамперед наявності 
надійної, інформативної системи 
контролю [1, 15].

Тестовий контроль у контексті 
фізичного розвитку й фізичної 
підготовленості розглядається 
фахівцями галузі як методоло-
гічна основа управління систе-
мою фізичного виховання різних 
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групп населення [11].
Зважаючи на думку провідних 

фахівців у сфері теорії тестів (М.А. 
Годік, 1994; В.М.Зациорский, 
2008; Л.П. Сергієнко, 2010, 2014; 
B.D. Frenks, 1994; H. Rikli, 2001; 

T. Bompa, 2003; В.М. Сергієнко, 
2015), що для практики має зна-
чення доступність методів, неве-
ликий обсяг вимірюваних харак-
теристик, їхня інформативність і 
можливість кількісної оцінки.

Т.Ю. Круцевич, грунтуючись 
на засадах тестології [6, 7] і роз-
відок провідних спеціалістів в 
теорії тестів [10, 13, 15, 16] були 
запропоновані принципи вибору 
тестових випробувань:

Таблиця 1
Рекомендовані тести для оцінки фізичної підготовленості різних груп населення

Вікова категорія Тести
Школярі і 
студенти 

(10-20 років)

1. Підтягування на перекладині, кількість разів або Стрибок у довжину з місця, см. 
(хлопці). Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, кількість разів або 
Стрибок у довжину з місця, см (дівчата).
2. Біг на 30, 60, 100 м, сек (залежно від віку).
3. Човниковий біг 4 х 9 м, сек.
4. Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см.
5. Біг на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (залежно від віку і статі).

Особи 
зрілого віку
(21-25 років)
(26-30 років)

1. Підтягування на перекладині, кількість разів або Ривок гирі 16 кг, кількість разів. 
(чоловіки). Підтягування з вису лежачи на низькій перекладині (кількість разів) або 
Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, кількість разів (жінки).
2. Стрибок у довжину з місця, см.
3. Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см.
4. Піднімання тулуба в сід, за 30 с (чоловіки) за 1 хв (жінки). 
5. Рівномірний біг 2000 м (жінки), 3000 м, хв. (чоловіки)

(31-35 років) 
(36-40 років) 

1. Підтягування на перекладині, кількість разів або Ривок гирі 16 кг, кількість разів. 
(чоловіки). Підтягування з вису лежачи на низькій перекладині (кількість разів) або 
Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, кількість разів (жінки).
2. Стрибок у довжину із місця, см.
3. Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см.
4. Піднімання тулуба в сід, за 30 с (чоловіки) за 1 хв (жінки). 
5. Рівномірний біг 2000 м (жінки), 3000 м, хв. (чоловіки) або 12-хвилинний біг, м (жінки)

(41-45 років) 
(46-50 років)

1. Підтягування на перекладині, кількість разів або Ривок гирі 16  кг, кількість разів. 
(чоловіки). Підтягування з вису лежачи на низькій перекладині (кількість разів) або 
Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, кількість разів (жінки).
2. Стрибок у довжину з місця, см.
3. Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см.
4. Піднімання тулуба в сід за 1 хв. 
5. Рівномірний біг 2000 м (жінки), 3000 м, хв. (чоловіки) або 12-хвилинний біг, м (жінки).

(51-55 років)
(56-60 років)

1. Підтягування на перекладині, кількість разів або Ривок гирі 16 кг, кількість разів 
або Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, кількість разів (чоловіки). 
Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі із зігнутими колінами, кількість 
разів (жінки).
2. Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см.
3. Піднімання тулуба в сід, 1 хв, кількість разів. 
4. 20 присідань за 30 с, час відновлення, хв.
5. Рівномірний біг 2000 м, хв. (чоловіки), 12-хвилинний біг, ходьба, м (жінки)

(61-70 років) 1. Згинання і розгинання рук в упорі, на гімнастичній лавці, кількість разів (чоловіки). 
Згинання і розгинання рук в упорі, на гімнастичній лавці, кількість разів або Згинання і 
розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі із зігнутими колінами, кількість разів (жінки).
2.  Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см.
3.  Піднімання тулуба в сід, 1 хв, кількість разів. 
4. 12 хвилинний біг, ходьба, м (чоловіки).
5. 20 присідань за 30 с, час відновлення хв. (жінки).
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1. Доступність різним віковим 
і статевим групам населення.

2. Інформативність і надій-
ність.

3. Об’єктивність кількісної 
оцінки.

4. Наступність (можливість 
порівняння динаміки результатів 
залежно від вікового зрізу)

5. Спрямованість на основні 
рухові здібності (силу, витрива-
лість, швидкість, гнучкість, коор-
динацію).

6. Зв’язок з програмами фізич-
ної культури в навчальних закла-
дах.

7. Можливість виконання са-
мостійно у домашніх умовах.

8. Мотивація спонукання до 
систематичних занять фізичними 
вправами для досягнення належ-
них норм фізичної підготовленості.

Тести для оцінки фізичної 
підготовленості різних груп на-
селення, спрямовані на забез-
печення об’єктивного контролю 
рівня розвитку основних фізич-
них якостей: сили, витривалості, 
швидкості, координації, гнучкос-
ті, а також рівня оволодіння при-
кладними вміннями і навичками. 
Види випробувань враховують 
професійні, вікові та статеві осо-
бливості, осіб які займаються 
фізичною культурою і спортом 
(Табл.1).

Побудова і вибір тестових ви-
пробувань повністю задовольняє 
вимоги, які викладені у фунда-
ментальних працях теорії тестів 
[16, 17]. 

Було прийнято рішення для 
діагностики загального стану фі-
зичної підготовленості: внести і 
даний індекс, адже фахівці чітко 
розуміють, що фізичні здібності 
лімітуються функціональними 
системами організму людини [6].

Додаткові бали за індексом 
маси тіла з відповідними шкала-
ми вводяться для людей віком від 
21-70 років.

Як видно, тестові завдан-
ня досить варіативні, і людина 
має право вибору тих тестових 
вправ, які їй більш доступні, які 

вона спроможна виконувати са-
мостійно. Якщо звернутися до 
запропонованих тестів, то чітко 
прослідковується наступність в їх 
використанні, що надасть можли-
вість усім групам і категоріям на-
селення проводити індивідуальну 
діагностику фізичної підготов-
леності, а фахівцям – лонгітюдні 
фактаж і даних.

Висновок. Таким чином, ви-
клики суспільства стосовно не-
обхідності розробки нормативів 
фізичної підготовленості дітей, 
підлітків і молоді, їх обґрунтова-
ності з точки зору орієнтованості 
на відповідність їх високому та 
вище середньому рівню фізично-
го здоров’я тих, хто займається,  
– дозволить програмну основу 
фізичного виховання зоорієнту-
вати на досягнення цих належних 
норм, що буде сприяти підвищен-
ню рівня фізичного здоров’я і 
безпечній життєдіяльності моло-
дого покоління. Прийняття тестів 
і нормативів дозволить відновити 
програмно-нормативну основу 
системи фізичного виховання су-
часної держави України.

Перспективи подальших 
досліджень з цього напряму. 
Подальші дослідження будуть 
присвячені експертній оцінці 
учителів фізичної культури до-
цільності стосовно розробки і 
вдосконалення державної систе-
ми тестів і нормативів фізичної 
підготовленості школярів та об-
ґрунтування вибору тестів, адек-
ватних віковому рівню розвитку 
їхнього організму для підвищен-
ня фізичної готовності молоді до 
викликів сучасного життя.
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