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Постановка проблеми та 
аналіз останніх досліджень. 
Сучасний стан розвитку суспіль-
ства в Україні зумовлює зрос-
тання значущості освіти загалом 
та фізичного виховання зокрема, 
адже саме система освіти має на 
меті забезпечити кожного грома-
дянина нашої країни реальними 
умовами для повноцінного фізич-
ного, соціального та духовного 
розвитку [5, 6, 10, 11, 16]. Вітчиз-
няні науковці стверджують [7, 12, 
13, 16, 18 та ін.], що рівень пра-
цездатності, стан здоров’я, про-
фесійне майбуття учнів значною 
мірою залежать від ефективності 
фізичного виховання.

Ретроспективний аналіз іс-
торичних документів і наукових 
публікацій свідчить, що у вітчиз-
няній науці і практиці упродовж 
незалежності України зосередже-
но значну увагу на дослідженнях, 
які характеризують стан фізично-
го виховання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, і шляхах їх 
вирішення [1, 2, 6, 13]. Так, укра-
їнські науковці [10, 16, 18, 19, 20 
та ін.] в кінці ХХ на початку ХХІ 
століття виявляли інтерес до до-
сліджень щодо збереження фізич-
ного здоров’я, виховання відпові-
дального ставлення [4, 10, 17, 21] 
до рухової активності, мотивації 
та потреби [3, 8, 10, 11] до занять 
фізичною культурою і спортом. 

Значний інтерес у дослідни-
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кументів [1, 5, 7, 16, 21, та ін.] за-
свідчив, що в період незалежності 
України освітня галузь загалом і 
фізичне виховання зокрема у сво-
єму становлені проходили чотири 
етапи: концептуалізації, трансфор-
мації, стабілізації, демократизації 
та національної спрямованості 
державної освітньої політики та 
реформування (рис. 1).

Перший етап (1991-1998 рр.) – 
етап концептуалізації (визначен-
ня понять, відносин і механізмів 
управління) [16]. Цей період ха-
рактеризується зміною пріорите-
тів у державній політиці взагалі, 
та в освітній зокрема. Основна 
увага приділяється укладенню 
нормативної бази з фізичного 
виховання. З’являється «Закон 
України про фізичну культуру і 
спорт» (1993), відповідно до яко-
го у загальноосвітніх навчальних 
закладах України вивчення фізич-
ної культури передбачало обсяг – 
три обов’язкові уроки на тиждень 
[13]. Однак у навчальних планах 
профільного міністерства за-
тверджено два обов’язкові уроки 
фізичної культури в тижневому 
навантаженні. В цей період від-
сутня єдина навчальна програма 
з фізичної культури, учителі про-
довжують працювати за радян-
ськими програмами. Це спонука-
ло лабораторію змісту й методів 
фізичного виховання науково-до-
слідного інституту Академії педа-
гогічних наук України розробити 
свою концепцію розвитку фізич-
ного виховання в загальноосвіт-
ній школі [2]. Нами встановлено, 
що в її основу лягло переосмис-
лення мети, суті, завдань і змісту 
предмета «Фізична культура», а 
також критерії оцінювання діяль-
ності учителя фізичної культури 
та успішності учнів. 

З’являються перші спроби роз-
роблення авторських і регіональ-
них навчальних програм. Водно-
час з тим учителі мають змогу 
удосконалювати існуючу шкільну 
програму з фізичної культури [2].

З’являється Закон України 
«Про освіту» (1998 р.), в яко-

му чітко зазначено, що «…Мі-
ністерство освіти України за-
безпечує організацію роботи з 
фізичного виховання, фізкультур-
но-оздоровчої і спортивної робо-
ти в навчальних закладах всіх ти-
пів і рівнів акредитації, здійснює 
науково-методичне забезпечення 
цієї роботи в ході навчального 
процесу і в позанавчальний час». 
У цьому Законі проголошено, що 
одним із найважливіших напря-
мів розбудови національної сис-
теми освіти є гуманізація.

Запроваджується «Цільова 
комплексна програма «фізич-
не виховання здоров’я нації» 
(1998р.), в якій передбачається 
здійснити практичні заходи щодо 
введення третього уроку фізичної 
культури на тиждень у середніх 
навчальних закладах, а також за-
провадити державні стандарти 
освіти  «фізичне виховання».

Другий етап (1999-2003 рр.) 
– етап трансформації (зміна, пе-
ретворення) [16]. У цей період 
з’являється українська державна 
програма з фізичної культури, яка 
має назву «Основи здоров’я і фі-
зична культура» – програма для 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів 1-11 класів. Встановлено, 
що навчальний предмет для 1-9 
класів мав назву «Фізична куль-
тура і здоров’я», а у 10-11 класах 
– «Фізична культура». Відповідно 
до цієї програми, основна мета 
фізичного виховання – збережен-
ня та зміцнення здоров’я, розви-
ток основних фізичних якостей і 
рухових здібностей, підвищення 
рівня фізичної підготовленості 
учнів. Таким чином, ми можемо 
стверджувати, що в державній 
програмі 2001 року основним 
напрямом фізичного виховання 
вважалося оздоровлення учнів. 
Проте ми виявили, що навчальна 
програма ставила перед учнями 
не лише оздоровчі завдання, а 
й навчальні, розвивальні, пізна-
вальні та виховні.

Наукові дослідження І. Бакіко 
[2] дають можливість стверджу-
вати, що навчальні програми зі 

ків [1, 2, 5, 6, 7, 13 та ін.] викли-
кають проблеми, які присвячені 
розробленню ефективних про-
грам системи організації фізичної 
культури, а також прогнозам, діа-
гностиці та розвиткові фізичних 
якостей учнів.

Упродовж років незалежнос-
ті нашої держави вітчизняні на-
уковці здійснювали аналіз норма-
тивно-програмного забезпечення 
навчального предмета, шукаю-
чи найбільш оптимальні засоби 
фізичного виховання школярів, 
опираючись на кращий вітчизня-
ний, європейський [13, 14, 15, 17] 
та світовий досвід. Однак питан-
ня становлення шкільного фізич-
ного виховання в певних періодах 
функціонування нашої держави, 
на нашу думку, висвітлено недо-
статньо, що і стало основою для 
проведення дослідження, дозво-
лило сформулювати мету та за-
вдання наукової праці.

Мета дослідження: окреслити 
періодизацію становлення шкіль-
ного фізичного виховання та ви-
явити основні його особливості. 

Відповідно до мети ми сформу-
лювали завдання дослідження:

1. Виявити етапи становлення 
фізичного виховання в період не-
залежності України.

2. Окреслити основні особли-
вості фізичного виховання та про-
грамного забезпечення шкільного 
фізичного виховання в кожному 
етапі.

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення даних наукової, 
науково-методичної літератури, 
офіційних документів.

Організація дослідження: 
дослідження проводилося у два 
етапи: вересень 2017 – листопад 
2017 року: аналіз джерельної бази 
з обраної проблеми;

Грудень 2017 – лютий 2018 
року: пошук офіційних докумен-
тів, аналіз програмного забезпе-
чення фізичного виховання в за-
гальних закладах освіти.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз наукової, науково-методич-
ної літератури та офіційних до-
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шкільного фізичного виховання 
в цей період змінювався у трьох 
напрямках: 

– спрощення завдань, які 
пов’язані з навчанням рухових 
дій, поетапного виключення 
складних рухових умінь, нави-
чок і диференціації специфіки на-
вчання юнаків і дівчат;

– раціоналізації процесу вихо-
вання фізичних якостей за умови 
підвищення моторної щільності 
уроків і удосконалення організа-
ції навчальної діяльності;

– розроблення змісту, об-
ґрунтування необхідності й 
обов’язковості самостійних за-
нять учнів фізичною культурою.

Третій етап (2004-2008 рр.) – 
етап стабілізації, демократизації 
та національної спрямованос-
ті державної освітньої політики 
України [16]. Період характери-
зується переходом на 12-річний 
термін навчання учнівської моло-
ді. Однак згодом це рішення було 
відмінено.

Фізичне виховання стає са-
мостійною сферою діяльності 
в соціокультурному просторі та 
окремим предметом викладання 
в загальноосвітніх навчальних за-
кладах. 

Основна мета – формування 
фізичного, психічного та духо-
вного здоров’я школярів, фі-
зичної культури особистості, 
оздоровчо-корегувальної та при-
кладної спрямованості фізкуль-

турної діяльності; розвиток основ-
них фізичних якостей та рухових 
здібностей; підвищення рівня фі-
зичної підготовленості учнів. 

Проведений аналіз змісту на-
вчальної програми 2004 року до-
вів, що за структурою і змістом 
ця навчальна програма мало чим 
відрізнялася від попередньої. У 
ній навчальний матеріал також 
розподілено на навчальний прі-
оритетний матеріал і матеріал 
для обов’язкового повторення. 
До змісту навчальної програми з 
фізичної культури внесено теоре-
тико-методичні знання, уміння й 
навички з окремих видів рухової 
діяльності та контрольні навчаль-
ні нормативи й вимоги. Окрім 
цього, до змісту навчальної про-
грами додано орієнтовні комп-
лексні тести для оцінювання ста-
ну фізичної підготовленості (для 
перевідних класів) та обов’язкові 
(для випускних класів) [13].

Четвертий етап (2008 – до те-
пер) – етап реформування освіти 
в цілому та фізичного виховання 
зокрема [13, 21, 22]. Необхідність 
проведення реформ в українській 
освіті та фізичному вихованні зу-
мовлює багато чинників. Один із 
них – це інтеграція України в єв-
ропейський простір.

Окрім цього, серед причин 
реформування фізичного вихо-
вання, на нашу думку, є низький 
рівень фізичної активності шко-
лярів і мотивації до занять фізич-

ною культурою, критична ситуа-
ція зі станом здоров’я молодого 
покоління, кількість смертельних 
випадків під час уроків фізичної 
культури упродовж 2008/2009 на-
вчального року, недоліки тради-
ційної системи освіти, що не вра-
ховувала інтереси та схильності 
дітей, потреба зміни підходів до 
фізичного виховання школярів з 
урахуванням кращого вітчизня-
ного та світового досвіду у фізич-
ному вихованні [21, 22].

Хочемо зупинити свою увагу 
на такому чинникові, як недоліки 
традиційної системи освіти. У на-
укових працях [8, 9, 17] зазначе-
но, що характерними недоліками 
вітчизняної освіти кінця ХХ сто-
ліття є такі: 

– учитель займає позицію ав-
торитарного командира, який бу-
дує педагогічний процес відпо-
відно до державного замовлення 
без урахування потреб, інтересів, 
системи цінностей, суб’єктного 
досвіду школярів;

– педагогічний процес не 
сприяє засвоєнню таких елемен-
тів навчальної діяльності, як орі-
єнтація, планування, виконання, 
контроль, корекція та оцінюван-
ня. Учні добре засвоюють лише 
один – виконання; 

– у більшості домінують фрон-
тальні та групові форми роботи 
та відсутні інтерактивні методи 
навчання, що вимагають прояву 
творчих здібностей;

– в учнів під час навчання пе-
реважає зовнішня мотивація, зо-
рієнтована на уникнення невдач в 
навчанні;

– при оцінюванні результати 
одного учня порівнюються з ре-
зультатами інших учнів без ура-
хування особистісного прогресу 
та витрачених зусиль;

– в учнів, як правило, не сфор-
мована адекватна самооцінка, 
спостерігається низький рівень 
самоповаги; учні мають нечітке 
уявлення про власний психофі-
зичний потенціал і не можуть са-
мостійно відслідковувати особис-
тісні зміни за цікавими для них 

Рис. 1. Етапи встановлення шкільного фізичного виховання 
в Україні в період кінця ХХ початку ХХІ століття
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показниками;
– учень не володіє достатньою 

свободою в педагогічному проце-
сі для самоактуалізації власного 
психофізичного потенціалу.

На нашу думку, названі недо-
ліки є характерними і для фізич-
ного виховання, що знижує його 
ефективність.

Повертаючись до чинника 
проведення реформ в системі 
шкільної освіти загалом та фі-
зичному вихованні зокрема, ін-
теграції України в європейський 
освітній простір, варто зазначи-
ти, що Урядом України розпоча-
та масштабна реформа освітньої 
галузі під назвою «Нова Укра-
їнська школа», яка базується на 
компетентнісному підході до на-
вчання в усіх освітніх галузях, в 
тому числі і фізкультурної освіти 
[22]. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про освіту» задекларовано 
реалізацію в освітньому процесі 
11 ключових компетентностей, а 
саме: вільне володіння держав-
ною мовою, здатність спілкува-
тися рідною (у разі відмінності 
від державної) та іноземними 
мовами; математична компетент-
ність; екологічна компетентність; 
інформаційно-комунікативна 
компетентність; компетентності у 
галузі природничих наук, техніки 
і технологіях; громадянські та со-
ціальні компетентності, пов’язані 
з ідеями демократії, справедли-
вості, рівності, прав людини, до-
бробуту та здорового способу 
життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; навчання 
впродовж життя; інноваційність; 
підприємливість і фінансова гра-
мотність; культурна компетент-
ність.

Ми вважаємо, що із запро-
вадженням освітньої реформи 
«Нова українська школа» постає 
питання щодо зміни підходів у 
підготовці майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та у підви-
щенні кваліфікації діючих учите-
лів шкіл.

 Висновки. Таким чином, у 
становленні шкільного фізично-

го виховання в Україні визначено 
чотири етапи, кожний з яких має 
низку особливостей. В кожному 
з цих етапів науковці, посадові 
особи та фахівці з фізичного ви-
ховання шукали шляхи для удо-
сконалення  предмета «фізична 
культура».

На сучасному етапі розвитку 
освіти та фізкультурної галузі 
визначальним чинником у про-
веденні реформ є бажання Укра-
їни приєднатися до Європейської 
спільноти, а відтак потреби при-
вести у відповідність стандарти 
освіти до європейських аналогів.

У сучасній реформі освіти 
«Нова Українська школа» заде-
кларовано реалізацію ключових 
компетентностей під час прове-
дення уроку фізичної культури.

Перспективи подальших 
досліджень. Подальші наші до-
слідження будуть спрямовані на 
виявлення компетентнісного по-
тенціалу предмета «фізична куль-
тура» і можливостей реалізації 
ключових компетентностей під 
час проведення різних форм фі-
зичного виховання.
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