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Анотація. У цій роботі проаналізовано ставлення вчителів фізичного виховання до нової навчаль-
ної програми з фізичної культури у загальноосвітній школі. За допомогою анкетного опитування визначе-
но, які з запропонованих варіативних модулів із фізичного виховання викликають найбільший інтерес в 
учнів старших класів. У статті виявлено труднощі у впровадженні варіативних модулів із фізичної культу-
ри у школі. 
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Актуальність. В останні роки стан здоров'я населення України суттєво погіршився. Це 
насамперед стосується учнівської молоді. Так, за даними В.О. Сутули та співавторів за остан-
ні 10 років захворюваність серед дітей шкільного віку зросла на 26,8 %, високий рівень фізи-
чного здоров’я виявлено лише у 0,32 % юнаків і дівчат, рівень вищий за середній – у 4,18 %, 
середній рівень – у 27 %, тим часом як рівень нижчий за середній – у 27 %, а низький рівень 
фізичного здоров’я – у 48,8 %. Автори зазначають, що загальна захворюваність учнів загаль-
ноосвітніх шкіл України становить 64 – 71 %, різноманітні відхилення у стані фізичного і 
психічного здоров’я мають до 90 % школярів [5]. Статистичні дані свідчать, що кількість здо-
рових випускників шкіл становить від 5 до 25 %. Близько 40 % учнів мають хронічні захво-
рювання [1, 3]. Така ситуація потребує нових підходів до розв'язання оздоровчих, освітніх і 
виховних завдань під час фізичного виховання молодого покоління [4]. Тому важливу роль у 
зміцненні здоров'я учнівської молоді повинно відігравати фізичне виховання. Метою фізич-
ного виховання в загальноосвітніх школах (ЗОШ) повинно бути збереження і зміцнення здо-
ров'я учнів, розвиток рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, рівня 
рухової активності, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя [2]. Стан 
здоров’я учнівської молоді, низький рівень рухової активності та смертельні випадки під час 
занять фізичною культурою та спортом стали передумовою для проведення реформ у галузі 
фізичного виховання. Одним із основних етапів проведення реформи в галузі фізичного ви-
ховання школярів була розробка та впровадження концептуально нової навчальної програми 
з фізичної культури для учнів 5–11 класів [8]. Програма містить інваріантну (обов’язкову) та 
варіативну складові. У ній реалізовано принцип варіативності, який передбачає планування 
навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, ма-
теріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спо-
ртивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Матеріал про-
грам з фізичної культури спрямовано на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань 
на уроках фізичної культури. Навчальну програму "Фізична культура. 5–11 класи" для зага-
льноосвітніх навчальних закладів побудовано за модульною системою. Вона складається з 
двох інваріантних модулів (теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка) і ва-
ріативних модулів. Навчальна програма "Фізична культура. 5–9 класи" містить 16 варіатив-
них модулів: легку атлетику, гімнастику, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, плавання, ае-
робіку, аквааеробіку, гирьовий спорт, лижний спорт, професійно-прикладна підготовка, на-
стільний теніс, городки, туризм, бадмінтон [6]. Навчальна програма "Фізична культура. 10–11 
класи" містить 10 варіативних модулів: легку атлетику, гімнастику, баскетбол, футбол, волей-
бол, гандбол, гирьовий спорт, професійно-прикладну підготовку, настільний теніс, туризм. 
Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля [7]. 

Зв'язок роботи з науковими планами і практичними завданнями. Дослідження ви-
конано відповідно до теми 3.8 "Теоретико-методологічні основи побудови системи масового 
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контролю й оцінювання рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення" 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 
роки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (номер державної реєстрації 0106 
U 012608). 

Мета дослідження – виявити ставлення вчителів фізичного виховання до нової навча-
льної програми з фізичної культури в загальноосвітній школі та визначити, які із запропоно-
ваних варіативних модулів із фізичного виховання викликають найбільший інтерес в учнів 
старших класів. 

Результати дослідження. Для отримання інформації про особливості ставлення вчите-
лів до нової навчальної програми з фізичної культури та встановити, які варіативні модулі 
найбільш цікавлять учнів, ми провели анкетування серед учителів фізичного виховання шкіл 
Волинської (80 осіб) та Львівської (100 осіб) областей, а також м. Харків (50 осіб). Як додат-
кові методи дослідження використовували інтерв’ювання та бесіду. Загальна кількість опиту-
ваних – 230 осіб. Ми провели опитування вчителів фізичної культури, педагогічний стаж яких 
складає від 6 місяців до 47 років. Учителі фізичної культури, що працюють до 10 років стано-
вили 28 %; фахівці з педагогічним стажем до 20 років – 27 %; до 30 років – 19 %; до 40 років – 
16 %; понад 40 років – 7 % та 3 % опитаних респондентів не вказали свій педагогічний стаж 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
 

Узагальнивши результати анкетування, ми з’ясували, що 50 % опитаних вчителів пози-
тивно ставляться до нової навчальної програми з фізичної культури для 10–11 класів, 40 % 
педагогів нейтрально оцінюють навчання за варіативними модулями, натомість лише 7 % 
опитаних фахівців негативно ставляться до таких нововведень, та 3 % вчителів утримались 
від відповіді на поставлене запитання (рис. 2).  

Якщо ж брати окремо кожну область, то найбільш позитивне ставлення до навчальної 
програми з фізичної культури для учнів 10–11 класів можна спостерігати у представників 
Львівщини – 56 %, на Волині – 50 %, а у м. Харків – 38 %. Натомість лише 3 % опитаних пе-
дагогів Львівської області, 6 % вчителів із Волинської області та 18 % опитаних фахівців із 
Харкова негативно оцінюють навчальну програму. Це дає нам можливість стверджувати, що 
більшість учителів із фізичної культури схвалюють такі нововведення. 

На запитання «Які з модулів фізичного виховання викликають найбільший інтерес в уч-
нів старших класів ?» ми отримали такі відповіді: футбол – 27, 2%, волейбол – 22, 3 %, баскет-
бол – 21, 7 %, настільний теніс – 10, 7 %, гімнастика – 5,3 %, легка атлетика – 4,5 %, туризм – 
4,4 %, гандбол – 2 %, гирьовий спорт – 1 % та професійно-прикладна підготовка – 0, 7 % від 
загальної кількості отриманих відповідей (рис. 3). 
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Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 3. 
 

Отже, на думку опитаних фахівців у галузі фізичного виховання, найменш цікавими ва-
ріативними модулями для вивчення учнями старших класів є професійно-прикладна підготов-
ка, гирьовий спорт, гандбол і туризм. Варто також зазначити, що анкетування у Волинській 
області показало, що такі варіативні модулі як гандбол та легка атлетика не отримали жодно-
го голосу, а найбільш цікавим викладачі зазначили футбол, так вважають 73 опитаних респон-
дентів. Учителі фізичної культури Львівщини найменш цікавими для вивчення вказали такі 
модулі як туризм та професійно-прикладна підготовка – по 2 голоси, а найцікавішим футбол – 
90 педагогів. Педагоги м. Харкова, які брали участь в анкетуванні, також зазначили, що фут-
бол викликає найбільший інтерес у учнів старших класів – 41 респондент.  

Опрацювавши дані анкетного опитування, слід наголосити, що серед переваг нової на-
вчальної програми з фізичної культури вчителі відзначають можливість учнями самостійно 
обирати варіативний модуль, індивідуальний підхід, введення 3 уроку фізичної культури, вза-
ємодія вчителя й учня. Натомість майже всі вчителі фізкультури відзначили, що нині відсутня 
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належна матеріально-технічна база і спортивний інвентар, а в окремих випадках і спортивний 
зал. Ці проблеми на сьогодні є найбільш актуальними в загальноосвітніх навчальних закладах 
нашої країни. Також педагоги зауважили, що на фізичне виховання школярів відводиться не-
достатню кількість годин, наголосили на незначній зацікавленості фізичним вихованням як 
батьків, так і самих учнів, а також указали на мінімальну пропаганду здорового способу жит-
тя в суспільстві. 

Також під час бесіди з педагогами значна кількість вчителів фізичної культури відзна-
чили необхідність у сучасних складних умовах співпрацювати із тренерами ДЮСШ, щоб ор-
ганізовувати спільні заняття на території спортивних шкіл і в міському басейні в позаурочний 
час. Форма фізичного виховання повинна поєднувати класно-урочну та секційну форми за-
нять, ураховуючи інтереси й потреби учнів у сфері фізичної культури відповідно до особис-
тих нахилів і здібностей кожної дитини. 

Висновки:  
1. Дослідження, які ми провели, показали, що уроки фізичної культури в загальноосвіт-

ніх навчальних закладах Волинської та Львівської областей, а також м. Харків у переважній 
більшості (55%) проводять учителі фізичної культури, педагогічний стаж яких становить від 
0,5 до 20 років. 

2. Узагальнені дані анкетування засвідчують, що 50 % учителів фізичної культури пози-
тивно оцінюють нову навчальну програму із фізичної культури для 10–11 класів. 

3. Отримані дані нашого дослідження вказують, що найбільш цікавими варіативними 
модулями з фізичної культури для учнів 10–11 класів, на думку педагогів, є футбол (27,2 %), 
волейбол (22,3%), баскетбол (21,7%). 

4. Результати анкетування засвідчують, що у вчителів фізичної культури під час впро-
вадження варіативних модулів виникають такі труднощі: незадовільний станом матеріально-
технічної бази навчальних закладів та спортивного інвентарю; відсутність належних умов для 
якісного проведення уроків фізичної культури; нестача пропаганди здорового способу життя 
серед однолітків у родинному колі та в суспільстві. 
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Аннотация. В данной работе проанализировано отношение у чителей физического воспитания к новой 
учебной программе по физической культуре в общеобразовательной школе. С помощью анкетного опроса опре-
делено, какие из предложенных вариативных модулей по физическому воспитанию вызывают наибольший инте-
рес у учащихся в старших классах. В статье выявлены трудности во внедрении вариативных модулей по физиче-
ской культуре в школе. 
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