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Annotation
Abstract. Introduction and purpose of a study. The article presents analysis of the directions of reforming system 

physical education at institutions of a higher education. A generalization of scientific positions, elaboration of the nor-
mative documents with an aim of improving organizational and methodical conditions of reforming. The attention is 
focused on an implementation of the educational activities aimed at national interests, preservation of the  traditions 
of national education with the preservation of compulsory classes in the physical education including loans in the edu-
cational programs of training. The author used the basic tenets at the theory of management; contemporary concepts 
(democratization and humanization of education and upbringing, student-centered learning; provision on the role of 
continuing education in shaping of personality); the philosophical, pedagogical and medico-biological situation of the 
interdependence at the physical and mental spheres of the individual; the concept of physical education in the education 
system of Ukraine. Materials and methods. The research methodology was based on a combination of theoretical 
knowledge and practical experience on issues of theory of sports, theory and methodology of the physical education; 
training of specialists in the physical education and sport. Results. Proposed to determine the effectiveness of tradi-
tional, optional and mixed system of organization of the physical education in the secondary cooling zone be guided 
by the following criteria: dynamics of the number of students with 1 to 4 courses that relate to the public broadcaster, 
the group a safe level of health, above average and high; the dynamics of quality indicators of physical preparedness of 
students (high, average, sufficient, low levels, %); indicators of students involvement in both organized and indepen-
dent forms of a physical exercises outside the classroom. Conclusions.  There are significant problems in organization 
of the system of physical education of youth at educational institutions, which require urgent solutions by the Ministry 
of Education and Science and the Ministry of Youth and Sports to restore the effectiveness of the system of physical 
fitness, which is  basis of caring, capable and the healthy nation.  According to the authors, significant changes that have 
taken place in this area over the past decade do not contribute to some extent to the realization of the main purposes and 
objectives of physical education.  Physical education as a discipline has in comparison with others the greatest field for  
formation of desire for self-development due to wide and very important for the life of student youth range of goals and 
objectives, the presence of various forms of classes, the existence of a wide range of the attractive tools.  Analysis of the 
world experience in the formation of health systems encourages the authors to consider the possibility of improving the 
process of physical education of student youth, rather than complete destruction, by taking the discipline beyond credit.

Key words: physical education, students, educational reform.

Анотація
Вступ і мета дослідження. У статті наведені дані аналізу напрямків реформування системи фізичного 

виховання закладів вищої освіти. Проведене узагальнення наукових положень, опрацювання нормативних до-
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кументів з метою удосконалення організаційно-управлінських і навчально-методичних умов реформування. 
Акцентована увага на здійснення освітніх  заходів, спрямованих на врахування національних інтересів, дотри-
мання традицій національної освіти зі збереженням обов’язкових занять з фізичного виховання з урахуванням 
кредитів в освітніх програмах підготовки фахівців. У процесі дослідження використані основні положення 
теорії управління; сучасні концепції (демократизації та гуманізації освіти і виховання, особистісноорієнтова-
ного навчання; положення про роль безперервної освіти у формуванні особистості); філософські, педагогічні 
й медико-біологічні положення про взаємозалежність фізичної і психічної сфер людини; концепція фізичного 
виховання в системі освіти України. Матеріали та методи. Методологія дослідження базувалася на поєднанні 
загальнотеоретичних знань і практичного досвіду з проблематики: теорії спорту, теорії і методики фізичного 
виховання; підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Результати. Запропоновано для визначення 
ефективності традиційної, факультативної та змішаної системи організації фізичного виховання у ЗВО керува-
тися наступними критеріями: динамікою  кількості студентів з 1 до 4 курсу, які відносяться до СМГ, до групи 
безпечного рівня здоров’я, вище середнього і високого; динамікою показників якісної фізичної підготовленос-
ті студентів (високий, середній, достатній, низький рівні, %); показниками залученості студентів до організо-
ваних і самостійних форм занять фізичними вправами у позанавчальний час. Висновки.  В організації системи 
фізичного виховання молоді в закладах освіти є суттєві проблеми, які потребують невідкладних рішень з боку 
МОН і Мінмолодьспорту для відновлення ефективності системи фізичної підготовки молоді, яка є основою 
сильної, дієздатної і здорової нації. На думку авторів, значні зміни, які відбулись у зазначеній сфері за останнє 
десятиліття, не сприяють повною мірою реалізації основної мети та завдань фізичного виховання. Фізичне ви-
ховання як навчальна дисципліна має найбільше поле для формування прагнення до саморозвитку за рахунок 
широкого й дуже важливого для життєдіяльності студентської молоді спектру цілей і завдань, при наявності 
різноманітних форм проведень занять. Аналіз світового досвіду формування оздоровчих систем спонукає ав-
торів на розгляд можливості вдосконалення процесу фізичного виховання студентської молоді, а не повного 
його знищення, шляхом виводу дисципліни за межі кредитних.

Ключові слова: фізичне виховання, студенти, освітня реформа.

Аннотация
Введение и цель исследования. В статье приведены данные анализа направлений реформирования системы 

физического воспитания высших учебных заведений. Проведено обобщение научных положений, осуществлена 
обработка нормативных документов с целью усовершенствования организационно-управленческих и учебно-
методических условий реформирования. Акцентировано внимание на осуществлении образовательных 
мероприятий, направленных на учет национальных интересов, поддержание традиций украинского образования 
с сохранением обязательных занятий по физическому воспитанию с учетом кредитов в образовательных 
программах подготовки специалистов. У процессе исследования использованы основные положения теории 
управления; современные концепции (демократизации, гуманизации образования и воспитания, личностно-
ориентированного обучения, положение о роли непрерывного образования в формировании личности); 
философские, педагогические и медико-биологические положения о взаимозависимости физического 
и психического сфер человека; концепция физического воспитания в системе образования Украины. 
Материалы и методы. Методология исследования базировалась на сочетании общетеоретических знаний 
и практического опыта по проблематике теории спорта, теории и методики физического воспитания; 
подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту. Результаты. Предложено для определения 
эффективности традиционной, факультативной и смешанной системы организации физического воспитания 
в ВУЗе руководствоваться следующими критериями: динамикой количества студентов с 1 до 4 курса, которые 
относятся к СМГ, к группе безопасного уровня здоровья, выше среднего и высокого; динамикой показателей 
качественной физической подготовленности студентов (высокий, средний, достаточный, низкий уровни, %); 
показателями вовлеченности студентов в организованные и самостоятельные формы занятий физическими 
упражнениями во внеучебное время. Выводы. В организации системы физического воспитания молодежи 
в учебных заведениях есть существенные проблемы, которые требуют неотложных решений со стороны 
МОН и Минмолодьспорта для восстановления эффективности системы физической подготовки молодежи, 
которая является основой сильной, дееспособной и здоровой нации. По мнению авторов, значительные 
изменения, которые произошли в данной сфере за последнее десятилетие, не способствуют в определенной 
мере реализации основных целей и задач физического воспитания. Физическое воспитание как учебная 
дисциплина имеет широкое поле для формирования стремления к саморазвитию за счет очень важного для 
жизнедеятельности студенческой молодежи спектра целей и задач, наличия разнообразных форм проведений 
занятий. Анализ мирового опыта формирования оздоровительных систем побуждает авторов к рассмотрению 
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возможности совершенствования процесса физического воспитания студенческой молодежи, а не полного его 
уничтожения путем вывода дисциплины за пределы кредитных.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, образовательная реформа.

Постановка проблеми. Су-
часне суспільство переживає 
період глибоких радикальних 
трансформацій. У низці законо-
давчих актів стосовно вищої осві-
ти простежується тенденція до 
формування умов для підготовки 
та навчання конкурентоспромож-
ного фахівця, розвиненої особис-
тості, орієнтованої на здоровий і 
якісний спосіб життя. Важливою 
вимогою сьогодення є реформу-
вання та модернізація освіти, пе-
регляд принципів демократизації, 
гуманізації та гуманітаризації, 
приведення їх у відповідність до 
сучасних потреб. Тому серед прі-
оритетних напрямів управління 
стає процес спрямованої, регу-
льованої та контрольованої зміни 
духовних і фізичних можливос-
тей молоді відповідно до постав-
леної мети [ 8, 9,19 та ін.].

Функціонування української 
освіти протягом понад 10 років 
на основі принципів Болонського 
процесу дало можливість аналізу-
вати сучасний стан вищої освіти, 
тенденції розвитку та проблеми 
реформування [4, 9]. Зрозумілими 
є мета та завдання Болонського 
процесу, які спрямовані на фор-
мування єдиного Європейсько-
го освітнього простору. Рефор-
мування є засобом підвищення 
якості освіти, а також забезпе-
чення кваліфікованими кадрами 
європейського ринку праці. Про-
те, запропоновані принципи не 
завжди відповідають інтересам 
українського ринку праці, іноді 
навіть суперечать довготривалим 
традиціям підготовки фахівців. 
Саме тому доцільним вважає-
мо здійснення освітніх заходів, 
спрямованих на врахування на-
ціональних інтересів, збережен-
ня традицій української освіти зі 
збереженням обов’язкових занять 
з фізичного виховання з ураху-
ванням кредитів в освітніх про-

грамах підготовки фахівців. Ме-
тою Болонського процесу було 
створення узагальненої форми 
європейської вищої школи, про-
те національні системи освіти 
повинні наповнити її національ-
ним змістом, який відповідав би 
соціально економічним реаліям 
України, стану здоров’я молоді 
та давав би змогу представляти 
у європейському просторі до-
сягнення національних науково-
педгогічних здобутків. Лише 
створена на цих умовах єдність 
європейських освітніх систем 
здатна враховувати спільні точки 
зору та оптимальні рішення пи-
тань модернізації освіти, науки, а 
також інших сфер життєдіяльнос-
ті [21,22,23].

На думку Т.Ю. Круцевич, 
2018 проблема реформування 
процесу фізичного виховання за-
гострюється у зв’язку зі змінами 
в організації занять з фізичного 
виховання, які вимагають пере-
гляду існуючих форм фізичного 
виховання ЗВО. Сучасна система 
фізичного виховання перебуває у 
незадовільному стані. На різних 
рівнях функціонування фізичного 
виховання (освітньому, професій-
ному) відбулися зміни, але не на 
краще. Фізичне виховання пере-
стало справлятися із основним 
своїм завданням – фізичною під-
готовкою різних груп населення, 
розвитком фізичних здібностей, 
рухових умінь і навичок, що готує 
молодь до професійної діяльності 
і можливої військової служби [8].

Останньою подією в системі 
змін стало ухвалення 25.06.2020 
року Кабінетом Міністрів онов-
леної Національної рамки ква-
ліфікацій. Національна рамка 
кваліфікацій була приведена у 
відповідність до Європейської 
для навчання впродовж життя та 
відтепер містить вісім кваліфіка-
ційних рівнів замість одинадцяти, 

як це було раніше. Національна 
рамка кваліфікацій – це систем-
ний і структурований за компе-
тентностями опис кваліфікацій-
них рівнів освіти. Кожен рівень 
характеризується сукупністю 
компетентностей особистості, 
знань, умінь, навичок і здатнос-
тей застосовувати знання. Адже 
тепер Кваліфікації вищої освіти 
відповідають: молодший бака-
лавр – 5 рівню НРК та короткому 
циклу вищої освіти Рамки квалі-
фікацій Європейського простору 
вищої освіти; бакалавр – 6 рівню 
НРК та першому циклу вищої 
освіти Рамки кваліфікацій Євро-
пейського простору вищої освіти; 
магістр – 7 рівню НРК і другому 
циклу вищої освіти Рамки квалі-
фікацій Європейського простору 
вищої освіти; доктор філософії та 
доктор мистецтва – 8 рівню НРК 
та третьому циклу вищої освіти 
Рамки кваліфікацій Європейсько-
го простору вищої освіти,  доктор 
наук також тепер відповідає 8 рів-
ню НРК. 

Національна рамка кваліфіка-
цій призначена для використання 
органами виконавчої влади, за-
кладами освіти, роботодавцями 
та іншими особами для розроб-
ки, ідентифікації, співвіднесення, 
визнання, планування і розвитку 
кваліфікацій. Нова рамка забез-
печує порівнюваність та спів-
ставність освітніх і професійних 
кваліфікацій, які люди здобува-
ють в Україні, із кваліфікаціями, 
отриманими за кордоном. З одно-
го боку, ця постанова заслуговує 
уваги, оскільки ці зміни потягнуть 
за собою перегляд та уточнення 
змісту освітня програм відповід-
но до Європейських, а з другого 
– така уніфікація навряд чи спри-
ятиме розвитку та отримання 
найвищого рівня науки – науково-
го ступеня доктор наук (у Європі 
doctor habilitatus), який дає право 
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на заняття професорської посади 
в університеті, оскільки останні 
2 рівні кваліфікації зрівняли [17].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. За аналізом по-
передніх досліджень у науко-
вому співтоваристві сформува-
лося стійке розуміння того, що 
відповідальне ставлення молоді 
до свого особистого фізичного, 
психічного і соціального здоров'я 
можна сформувати лише в систе-
мі взаємопов'язаних дій, які са-
мостійно виконуються індивідом 
при реалізації своїх соціальних 
ролей в суспільстві, в результаті 
саморозвитку [8]. Феномен на-
прямку характеризується між-
дисциплінарною цілісністю і 
гармонійно поєднує емпіричний, 
теоретичний і практичний ком-
поненти теорії та методики фі-
зичного виховання, педагогіки, 
валеології, психології, філософії, 
медицини, тощо.

Специфічною умовою функ-
ціонування системи фізичного 
виховання студентів є визначення 
теоретико-методологічних засад 
і нормативних основ цього на-
прямку. Відсутність нормативних 
вимог до фізичної підготовле-
ності молоді України створило 
передумови для реформування 
зазначеної сфери. Розбудова дер-
жавності в Україні вимагає роз-
робки національної системи фі-
зичного виховання [10].

Ситуація, яка склалась у ви-
щій освіті з точки зору форму-
вання всебічно розвиненої осо-
бистості, потребує нових підходів 
до системи організації та підго-
товки майбутніх фахівців для ви-
конання професійних обов’язків, 
які пов’язані з факторами, які 
обумовлюють прояви різних фі-
зичних якостей. За суттю нехту-
вання цими факторами викликає 
суттєвий негативний вплив на 
професійну адаптацію. Пробле-
ма фізичної підготовленості є од-
нією із ключових для фізичного 
виховання. Вона досліджувалась 
великою кількістю авторів. Вчені 
констатують низький рівень фі-

зичної підготовленості студентів, 
недостатній розвиток загальних 
професійно важливих якостей. 
За загальним висновком авторів 
оцінка рівня фізичної підготовле-
ності є головним показником сис-
теми контролю за станом фізич-
ного розвитку та здоров’я молоді 
та є певною мірою показником 
функціонування органів і систем 
організму [2,5,6,7,12]. 

У свою чергу, Москаленко Н.
2017 зазначає, що ситуація 
ускладняється переходом на кре-
дитно-модульну систему навчан-
ня, яка призводить до зменшення 
кількості годин на фізичне ви-
ховання шляхом переміщення їх 
у розряд самостійної роботи, що 
при несформованій мотивації до 
занять може спричиняти знижен-
ня рухової активності студентів 
[13].

Узагальнення науково-мето-
дичної й спеціальної літерату-
ри свідчить, про те що сучасний 
підхід до організації фізичного 
виховання у ЗВО має стратегію 
на організацію вільного вибору 
рухової активності. Авторами 
розглянуто й запропоновано різ-
номанітні засоби залучення сту-
дентів до самостійних занять, які 
ґрунтуються на використанні еле-
ментів різноманітних видів спор-
ту. Підвищення зацікавленості 
студентів до занять з фізичного 
виховання, за твердженням Пан-
гелової Н., 2016 [9], не може бути 
реалізоване завдяки вдосконален-
ню змісту питань, запроваджен-
ня занять за вибором, заміною 
навчальної форми на факульта-
тивну. Пріоритетність напрямів 
підготовки та вибір видів спорту, 
які впроваджуються у навчальний 
процес, базуються на численних 
дослідженнях інтересів студентів 
[5,6 та ін.]. Фахівці інших країн 
також розглядають теорію спор-
тивно-орієнтованого фізичного 
виховання в усіх аспектах його 
прояву, стверджуючи, що даний 
підхід має ефективний вплив на 
особистий розвиток молоді, до-
зволяє успішно самостверджу-

ватися і самореалізуватися в різ-
номанітних сферах діяльності. 
[11, 21,22,23]. Результати аналізу 
науково-методичної літератури 
Мазного Д., 2017 свідчать, що 
проблема вивчення досвіду орга-
нізації фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах США 
залишається актуальною, хоча 
окремі її аспекти висвітлено у 
працях вітчизняних та зарубіж-
них науковців. Сучасним станом 
фізичного виховання у закладах 
вищої освіти США є: тенденція 
до скорочення кількості освітніх 
закладів із обов’язковим фізич-
ним вихованням до 60%, зни-
ження державного фінансування, 
збільшення кількості факульта-
тивних курсів з видів спорту. Осо-
бливістю організації фізичного 
виховання у вищих навчальних 
закладах США є відсутність стан-
дартів фізичного виховання, від-
сутність обов’язкового фізичного 
виховання,  переважне паралель-
не застосування навчальних про-
грам різного змісту: спортивно 
орієнтованих, тих, що спрямо-
вані на формування мотивів та 
інтересів до ведення здорового 
способу життя через засвоєння 
системи відповідних знань та 
програми змішаного типу. При-
чому навчальні заклади самі, без 
суворої регламентації керівних 
установ, обирають, який саме різ-
новид використовувати з ураху-
ванням побажань студентів. Од-
нак, усупереч дегенеративному, 
знищуючому напрямку розвитку 
зазначеної сфери, було оприлюд-
нено опитування понад 79000 
студентів коледжів, де було ви-
явлено, що фізична активність 
і фітнес посіли третє рангове 
місце серед інформації стосов-
но здоров’я та безпеки, яку вони 
бажають отримати, наявна також 
потреба в інформації та послугах, 
пов’язаних зі здоров’ям і фітне-
сом у коледжах [11].

Мета дослідження узагаль-
нення наукових положень, опра-
цювання нормативних документів 
для удосконалення організаційно-
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управлінських і навчально-мето-
дичних умов реформування про-
цесу фізичного виховання у ЗВО.

Методологія дослідження ба-
зувалася на поєднанні загально-
теоретичних знань і практичного 
досвіду з проблематики: теорії 
спорту, теорії і методики фізично-
го виховання; підготовки фахівців 
з фізичного виховання і спорту.

Організація дослідження: У 
процесі дослідження використані 
основні положення теорії управ-
ління; сучасні концепції (демо-
кратизації та гуманізації освіти і 
виховання, особистісно-орієнто-
ваного навчання; положення про 
роль безперервної освіти у форму-
ванні особистості); філософські, 
педагогічні й медико-біологічні 
положення про взаємозалежність 
фізичної і психічної сфер люди-
ни; концепція фізичного вихован-
ня в системі освіти України.

Виклад основного матеріалу 
дослідження та дискусія. Із 2008 
р. у МОН України було прийнято 
низку програмно-нормативних 
документів, які стали наслідком 
відповідних урядових наказів, 
чим спровокувало переформа-
тування фізичного виховання 
як навчальної дисципліни у за-
кладах вищої освіти. Контрольні 
нормативи як головна складова 
критерію ефективності фізичної 
культури, що були в навчальних 
програмах до 2008 р., визнались 
занадто важкими і були видалені. 
Фізична підготовка як фундамент 
в конструкції спортизованої па-
радигми фізичної культури була 
зруйнована і визнана причиною 
проблем у фізичному вихованні. 
У ЗВО, в яких розірваний зв’язок 
із армією, декларувались кроки в 
напрямку професійного контрак-
тного війська, фізична підготовка 
також стала спрощуватись аж до 
того, що фізичне виховання опи-
нилось у факультативах [8].

Так, продовжуючи страте-
гічний напрямок «реформи» 
7.02.2020 втратив чинність, на-
каз Міністерства освіти і науки 
України від 11 січня 2006 року 

№ 4 «Про затвердження Поло-
ження про організацію фізично-
го виховання і масового спорту 
у вищих навчальних закладах», 
до складу якого входила норма-
тивно-правова база організації  
навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання та масового 
спорту, яка здійснювалась на під-
ставі вимог державного стандар-
ту, галузевих стандартів і стан-
дартів вищої освіти ЗВО. Ця подія 
унеможливила регулювання зміс-
ту діяльності кафедри фізичного 
виховання, координацію та ре-
гулювання навчально-виховного 
процесу з фізичного виховання та 
масового спорту, кадрове забезпе-
чення навчально-виховного про-
цесу, облік діяльності [15]. Відбу-
лось нівелювання педагогічного 
процесу з фізичного виховання у 
ЗВО, порушення сутності і фун-
даментальних закономірностей 
навчання, виховання та всебічно-
го розвитку особистості особливо 
під час продовження збройного 
конфлікту на сході України. У 
закладах вищої освіти рухова ак-
тивність студентів багато в чому 
залежить від побудови та змісту 
процесу фізичного виховання. 
Організація якого, внаслідок ре-
форми, в повній мірі не може за-
довольнити особистість, оскільки 
частота проведення занять фізич-
ними вправами не узгоджується з 
біологічними закономірностями 
розвитку організму, а зміст їх не 
відповідає потребам і індивіду-
альним особливостям студентів, а 
тим паче таким, які постраждали 
під час проведення АТО, ООС. Іс-
нує очевидний взаємозв'язок між 
фізичним і психічним станом сту-
дентської молоді, яка постражда-
ла під час проведення АТО, ООС. 
Фізична культура представлена 
як  один із засобів вирішення 
проблеми адаптації цієї категорії 
студентської молоді до освітньої 
діяльності, покращення їх пси-
хофізичного та емоційного стану 
[18].

В цей же період 18.12.19 за 
номером № 392-IX були внесені 

правки до Закону «Про освіту» 
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдоскона-
лення освітньої діяльності у сфе-
рі вищої освіти» доповненням 
пунктами зі змістом стосовно 
зміни стратегічного напрямку на-
вчання, а саме, ‒  запропонований 
новий підхід до організації на-
вчального процесу ‒ студентоцен-
троване навчання. Що передба-
чає: заохочення здобувачів вищої 
освіти до ролі автономних і від-
повідальних суб’єктів освітнього 
процесу; створення освітнього 
середовища, орієнтованого на 
задоволення потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти, зокрема 
надання можливостей для фор-
мування індивідуальної освітньої 
траєкторії; побудову освітнього 
процесу на засадах взаємної пова-
ги і партнерства між учасниками 
освітнього процесу [16]. 

Необхідність створення на-
лежних умов для зміцнення та 
збереження здоров’я людей як 
найвищої соціальної цінності, за-
безпечення реалізації права моло-
ді на оздоровчу рухову активність 
стало передумовою схвалення 
Указом Президента України від 
9 лютого 2016 року № 42/2016  
Національної стратегії з оздоров-
чої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року «Рухо-
ва активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація».   Збере-
ження здоров’я та забезпечення 
повноцінного життя громадян є 
одними з найважливіших цілей 
світової спільноти, відображених 
у засадах європейської політики 
“Здоров’я ‒ 2020: основи Євро-
пейської політики в підтримку 
дій держави та суспільства в ін-
тересах здоров’я і благополуччя”. 
Оскільки критерієм ефективності 
цього процесу є рівень здоров’я 
населення, рівні соціальної дієз-
датності і фізичної працездатнос-
ті, то у зв’язку з цим у травні 2016 
року  відбулося засідання робочої 
групи Мінмолодьспорт стосовно 
розробки тестів і оціночних та-
блиць для щорічного оцінювання 
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фізичної підготовленості різних 
груп населення України.

Державна програма «Фізичне 
виховання – здоров’я нації», яка 
була затверджена Президентом 
України в 1998 році, передбачала 
кардинальну переробку програм-
но-нормативних основ фізично-
го виховання і державних тестів, 
однак на сьогоднішній день це 
питання залишилось відкритим в 
українському суспільстві. Голов-
ним фахівцем, професором Кру-
цевич Т.Ю. було представлено 
стратегічне рішення стосовно 
акцентованого напряму, через 
створення та використання конт-
рольних тестів як об’єктивних і 
стандартизованих вимірювань, 
які не важко кількісно оцінити, 
статистично обробити та у по-
дальшому зробити порівняльний 
аналіз. Згідно з думкою науков-
ців галузі, забезпечення реаліза-
ції здоров’яформуючої функції 
фізичного виховання українців 
вимагає наявність інформатив-
ної, надійної системи контролю 
[1,10,20]. Тестовий контроль у 
процесі фізичної підготовленос-
ті  й фізичного розвитку вико-
нує роль методологічної основи 
управління системи фізичного 
виховання населення України [1].

У 2015 році під головуванням 
Міністра освіти і науки України 
відбулося засідання міжвідом-
чої робочої групи з модернізації 
системи фізичного виховання 
у закладах вищої освіти. За ре-
зультатами засідання розроблено 
рекомендаційний лист для ЗВО 
щодо норм викладання фізич-
ного виховання. Відповідно до 
аналізу навчально-методичної до-
кументації,  на загальну фізичну 
підготовку студентів медичних 
вишів стало відводиться 30 прак-
тичних годин на рік. Надалі дис-
ципліна «Фізичне виховання» ви-
кладається студентам до II курсу 
включно загальним обсягом» 15 
годин на семестр (1 раз на 2 тиж-
ні). При цьому розподіл студентів 
здійснюється залежно від стану 
здоров'я та спортивно підготов-

леності на основні, підготовчі та 
спеціальні медичні групи. Зва-
жаючи на суперечливі відгуки, 
міністр поклав відповідальність 
за організацію і контроль сфери 
фізичного виховання на перших 
керівників ЗВО. Згодом Мініс-
терство освіти і науки підтримало 
пропозиції, підготовлені Наці-
ональним університетом фізич-
ного виховання і спорту України 
щодо змісту компетентностей для 
шукачів вищої освіти різних сту-
пенів. Рекомендовано, що однією 
з таких компетентностей може 
бути здатність використовувати 
різні види і форми рухової актив-
ності для активного відпочинку і 
ведення здорового способу жит-
тя, формування здоров'я люди-
ни. У стандартах вищої освіти 
в нормативному змісті освіти 
сформульовані такі результати 
навчання згідно представленої 
компетентності: знання законо-
мірностей і особливостей вико-
ристання рухової активності для 
формування здоров'я; вміння ви-
конувати зазначені види рухових 
дій для занять масовим спортом, 
оздоровчим фітнесом і фізичної 
рекреацією; здатність дотриму-
ватися рекомендацій щодо обсягу 
та інтенсивності рухової актив-
ності в тижневому циклі занять, а 
так само виконання встановлених 
вимог до фізичного стану. Була 
запропонована апробація запро-
понованих компетентностей. По-
ступовий перехід до інноваційних 
форм навчання, в яких все менше 
часу відводиться практичним за-
няттям з фізичного виховання, 
створив передумови до перегляду 
питання про те, що і як виклада-
ти протягом обмеженого в часі і 
ресурсах навчального заняття / 
курсу за допомогою експертного 
методу.

У цьому ж році на рівні ви-
конавчої влади (Кабінету Міні-
стрів України) заговорили про 
якість фізичної підготовленос-
ті населення і її контроль, що є 
обов’язковою складовою проце-
су фізичного виховання. Згадали, 

що фізичне виховання виконує 
важливі педагогічні, політич-
ні та соціальні функції й тісно 
пов’язане з освітою, охороною 
здоров’я, військовою справою, 
матеріальним виробництвом, 
культурою, наукою. Актуальність 
цієї проблеми, а саме збереження 
генофонду нації підкреслюється 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2015 року № 
1045 “Про затвердження Порядку 
проведення щорічного оцінюван-
ня фізичної підготовленості насе-
лення України” [16].

Ця постанова Кабінету Міні-
стрів України законодавчо базу-
ється на статті 7 Закону України 
“Про фізичну культуру і спорт” 
[3], метою якого є визначення та 
підвищення рівня фізичної під-
готовленості населення України, 
створення належних умов для 
фізичного розвитку різних груп 
населення, покращення його 
здоров’я, забезпечення здатності 
до високопродуктивної праці, за-
хисту суверенітету і територіаль-
ної цілісності України, а також 
сприяння у вихованні патріотиз-
му та громадянської позиції. В 
цьому контексті незрозумілими 
виглядають відомі «рекоменда-
ції» ЗВО щодо викладання фі-
зичного виховання як навчальної 
дисципліни (вибірковість вивчен-
ня, відсутність заліку). Уряд, по 
суті, своїми діями виводить фі-
зичне виховання за межі навчаль-
ного процесу [14].

При аналізі цієї ситуації, вини-
кають декілька проблем, які треба 
вирішувати: 

- відсутня система фізичної 
підготовки молоді в ЗВО, тому що 
«контроль» використовується для 
управління процесом фізичного 
виховання, тобто для визначення 
форм, засобів і методів, корекції 
визначених недоліків у фізичній 
підготовленості молоді; 

- відсутність у статистичних 
звітах об’єктивних хоча б серед-
ньостатистичних результатів у 
кожному руховому тесті за ві-
ковими та статевими групами 
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виключає можливість науковців 
коректувати нормативи для їх 
оцінки.

На жаль, такий аналіз і при-
йняття позитивних рішень з боку 
МОН стосовно організації фізич-
ного виховання у вишах не здій-
снюються; статистичні звіти, які 
подаються кожен рік у Мінмо-
лодьспорт, носять узагальнений 
характер оцінки фізичної підго-
товленості (високий, достатній, 
середній і низький рівні, %), що 
не дає змогу визначити, за якими 
тестами ‒ кращі показники, а за 
якими ‒ гірші. 

Таким чином, в організації 
системи фізичного виховання 
молоді в закладах освіти є суттє-
ві проблеми, які потребують не-
відкладних рішень з боку МОН і 
Мінмолодьспорту для відновлен-
ня ефективності системи фізич-
ної підготовленості молоді, яка є 
основою сильної, дієздатної і здо-
рової нації.

Основні моменти. Ми про-
понуємо для визначення ефек-
тивності традиційної, факуль-
тативної та змішаної системи 
організації фізичного виховання 
у ЗВО керуватися наступними 
критеріями:

- динаміка кількості студентів 
з 1 до 4 курсу, які відносяться до 
СМГ;

- динаміка кількості студентів 

з 1 до 4 курсу, що відносяться до 
безпечного рівня здоров’я (вище 
середнього і високого);

- динаміка показників якісної 
фізичної підготовленості студен-
тів (високий, середній, достатній, 
низький рівні, %);

- показники залученості сту-
дентів до організованих і само-
стійних форм занять фізичними 
вправами у позанавчальний час.

За результати показників 
ефективності системи фізичного 
виховання у кожному виші має 
відповідати ректор, і вони пови-
нні враховуватись при загальній 
акредитації ЗВО.

Висновки. 1. Стрімкі зміни у 
реформуванні вищої освіти ви-
кликали неоднозначне ставлення 
до змін організаційно-педагогіч-
них умов фізичного виховання з 
урахуванням європейських ви-
мог до збереження й зміцнення 
здоров'я студентів. На нашу дум-
ку, значні зміни, які відбулись у 
зазначеній сфері за останнє деся-
тиліття, не сприяють певною мі-
рою реалізації основної мети та 
завдань фізичного виховання. 

2. Фізичне виховання як на-
вчальна дисципліна має у порів-
нянні з іншим найбільше поле 
для формування прагнення до 
саморозвитку за рахунок широ-
кого й дуже важливого для жит-
тєдіяльності студентської молоді 

спектру цілей і завдань (оздоров-
чі, освітні, виховні), наявності 
різноманітних форм проведень 
занять, існування широкого кола 
привабливих засобів.

3. Аналіз світового досвіду фор-
мування оздоровчих систем спону-
кає авторів на розгляд можливості  
вдосконалення процесу фізичної 
виховання студентської молоді, а 
не повного знищення, шляхом ви-
воду дисципліни за межі кредит-
них. Порівняння наслідків реалі-
зації спортивно орієнтованих та 
оздоровчих програм свідчить, що 
спортивно орієнтовані у поєднан-
ні зі спрямованими на формуван-
ня чітких мотиваційних установок 
ведення здорового способу життя 
більш ефективно сприяють зміц-
ненню здоров’я та фізичного стану 
студентів, ніж програми у «чисто-
му» вигляді [11]. 

Перспективи подальших до-
сліджень у даному напрямку. У 
подальшому планується досліди-
ти вплив організаційно-методич-
них умов фізичного виховання на 
формування мотивації студентів 
до саморозвитку в процесі на-
вчання у ЗВО.

Фінансування. Наукова робо-
та не має спеціального фінансу-
вання.
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