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Анотація. Нова базова навчальна програма з фізичного виховання пропонує нові критерії оціню-
вання рівня фізичної підготовленості учнів. У дослідженні був проведений аналіз запропонованих критері-
їв оцінювання. Визначався рівень фізичної підготовленості учнів старших класів м. Львова згідно з вимо-
гами нової навчальної програми. Аналіз результатів дослідження доводить невідповідність навчальних 
нормативів віковим та індивідуальним можливостям учнів. Це підтверджує необхідність перегляду навча-
льних нормативів та їх наукового обґрунтування.  
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. В останні роки спостерігається значне зниження рівня здоров’я населення України, 
особливо дитячого, яке пов’язане з дефіцитом рухової активності (Л.П. Сущенко, 2002, 
А.В. Сватьєв, 2000). Найбільш відчутний її дефіцит у школярів, рухова активність яких обме-
жується двома-трьома уроками фізичної культури на тиждень (О.І. Кириленко, 2007). 

Однією з характеристик рухової активності є фізична підготовленість-важливий резуль-
тат фізичного виховання, втілений у досягнутому рівні працездатності, сформованих фізич-
них якостях, які сприяють ефективній життєдіяльності людини, її фізичному здоров’ю та твор-
чій активності (В.Г. Ареф’ев, Г.А. Єдинак, 2001; А.А. Гужаловський, 1988; В.А. Леонова, 
1991; Л.П. Сергієнко, 2001). 

На жаль, фізична підготовленість населення країни на сьогодні не відповідає вимогам 
сучасного суспільства й особистості. Результати досліджень (С. Костикова,1998; Т.Ю. Круце-
вич, 1999; Л.В. Волкова 1991) свідчать, що низький рівень фізичної підготовленості мають 
понад 50% дітей шкільного віку і те, що нормативи державного тестування були значно за-
вищеними і не відповідали віковим та індивідуальним можливостям школярів. 

У зв'язку із зазначеним, колегія Міністерства освіти й науки України наголосила на не-
обхідності приведення змісту навчальних програм з фізичної культури, контрольних норма-
тивів до вікових, індивідуальних закономірностей формування та розвитку дитини з ураху-
ванням позитивного світового досвіду (рішення колегії МОН України від 11 листопада 2008 р., 
протокол № 13/ 1-2; 10 11/1, п. 4). 

У зв’язку з цим, була впроваджена нова навчальна програма для загальноосвітніх на-
вчальних закладів України (автор Т.Ю. Круцевич зі співав, 2010р.), головним питанням в якої 
є поліпшення здоров’я школярів засобами фізичного виховання та перегляд нормативів оці-
нювання рівня фізичної підготовленості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу в дослідженнях різних авторів 
приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей шкільного віку, її спрямованості та ор-
ганізації (О.Д. Дубогай, 1991; В.М. Качашкин, 1978; О.С. Куц, 2001; Г.В. Петровська, 1989 та 
інші). Проте, як зазначають Е.С.Вільчковський, Л.В.Волков, К.П. Козлова, Т.Ю. Круцевич, 
О.С. Куц, Б.М. Шиян та інші фахівці, нові соціальні, економічні та екологічні умови, які ви-
никли за останній час в Україні, потребують вивчення низки педагогічних впливів і методич-
них положень, які забезпечували б підвищення працездатності та фізичної підготовленості 
дітей.  

Одним із обов’язкових компонентів в управлінні фізичним станом на навчальних занят-
тях оздоровчого напрямку є визначення в тих, хто займається, рівня фізичної підготовленості 
та фізичного розвитку для здійснення індивідуального підходу та ефективного оцінювання 
тренувальних впливів. Нормативи оцінювання фізичної підготовленості є одним із важливих 
стимулів мотивації занять дітей фізичною культурою. Від їх відповідності значною мірою за-
лежить не лише безпека учнів, але і їх відношення до занять, прагнення до фізичного вдоско-
налення. 
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Ми зробили спробу оцінити рівень фізичної підготовленості школярів 10–11 класів за-
гальноосвітніх шкіл міста Львова, використовуючи нові контрольні навчальні нормативи [7]. 
та порівняти результати нормативів з тестами з попередніх існуючих програм (Зубалій, 
2001 р., Операйло С.І., 2005).  

Мета дослідження – проаналізувати критерії оцінювання рівня фізичної підготовлено-
сті учнів старших класів згідно з вимогами нової навчальної програми з фізичного виховання 

Завдання дослідження: 
1.  Вивчити стан досліджуваної проблеми шляхом узагальнення даних літератури. 
2. Установити рівень фізичної підготовленості учнів старших класів загальноосвітніх 

шкіл міста Львова в сучасних умовах. 
3. Порівняти показники орієнтованих контрольних нормативів нової програми з по-

казниками попередньої програми. 
Методи дослідження та організація дослідження. Відповідно до мети й завдання до-

слідження були застосовані загальноприйняті методи, а саме: теоретичний аналіз науково-
методичної літератури, педагогічні методи (констатувальний педагогічний експеримент), ме-
тоди математичної статистики. 

Дослідження організовано і проведено на базах чотирьох загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Львова в період 2011–2012 навчального року. У дослідженні взяло участь 420 
школярів, серед них 223 хлопці та 217 дівчини 15–16 річного віку.  

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Важли-
вою складовою процесу фізичного виховання є педагогічний контроль, який передбачає, 
окрім інших аспектів, оцінювання рівня фізичної підготовленості. Однак, у зв’язку з трагіч-
ними подіями на уроках фізичної культури, сьогодні постановою Кабінету Міністрів відміне-
но орієнтовані комплексні тести фізичної підготовленості. Натомість чинними є контрольні 
навчальні нормативи, що передбачені новими програмами з фізичної культури [7].  

Саме ці орієновані навчальні нормативи ми застосували для оцінювання рівня розвитку 
фізичних якостей, а саме: біг на 30м, що передбачає прояв швидкості, стрибок у довжину з 
місця (швидкісно-силові якості), нахил тулуба з положення сидячи (гнучкість), підтягування 
на високій (хл.) і низькій (дівч.) перекладині (сила) і біг 1500 м (витривалість). 

Аналіз результатів тестування в учнів 10–11-х класів свідчить про спрямовані тенденції 
при прояві тих чи інших якостей. З рис. 1 видно, що жоден із хлопців – учнів 10-х класів у бі-
гові на 30 м не показав результату низького рівня підготовленості. 
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Рис. 1.Порівняльна характеристика учнів 10-11-х класів у вправі “біг 30 м” 
 

Середній рівень швидкості проявили 13% учнів достатній – 27,7%, а високий – 59,3% 
хлопців. Ще кращі показники спостерігаються у хлопців 11-х класів: аж 77,6% хлопців пока-
зали високий результат. 
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Аналогічна ситуація спостерігається і в дівчаток 10–11-х класів – 62,3% учениць 10-го 
класу проявили високий рівень прояву швидкості, і лише 3,3% – низький та в дівчат 11-х кла-
сів – 67,7% високий рівень прояву швидкості і тільки 1,3% – низький рівень. 

Пояснити такі високі здобутки можна двома причинами: або високим рівнем швидкості 
учнів, або недосконалими нормативами. Тому, не знаючи особливостей методики, за котрою 
займалися діти, вважатимемо, що йдеться про можливу недосконалість саме нормативних по-
казників. 

Діаметрально протилежну тенденцію виявлено при аналізі результатів нормативів на 
гнучкість у дівчат 10-х класів (рис. 2). Так, жодна із досліджуваних цього віку не показала ви-
сокого рівня прояву гнучкості, і виявлено доволі високі показники низького та середнього рі-
вня підготовленості.  
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Рис. 2. Порівняльна характеристика учнів 10–11-х класів  
у вправі “нахил тулуба в положенні сидячи” 

 

У той час, як у дівчат 11-х класів, при виконанні тієї ж вправи показники є дещо інши-
ми: 35,4% показали високий рівень прояву гнучкості, 28,7% – достатній, 22,5 – середній та 
13,4 – низький рівень відповідно.  

Такий стан зумовлений тим, що норматив для дівчат 11-х класів, згідно з новою про-
грамою, суттєво знизився порівняно з нормативами, які існують для дівчат 10-х класів.  

Результати ж хлопців 10–11-х класів продемонстрували, що вони розподілені більш-
менш рівномірно. 

Так, у хлопців високий рівень гнучкості проявило в 10-х класах 18,3%; 11-х класах – 
20,5% досліджуваних, достатній рівень – 33,8 і 38,3% хлопців, середній – 26,5% у 10-х класах 
та 21,8% в 11-х класах, низький рівень прояву гнучкості – 21,4 і 19,4% відповідно. 

Отже, можна зробити висновок, що нормативи в нахилі уперед з положення сидячи для 
хлопців 10–11класів і для дівчат 11 класів є відносно збалансованим, а норматив для дівчат 10 
класу дещо завищений.  

Також хлопці і дівчата продемонстрували високий рівень прояву витривалості. З рис. 3 
бачимо, що у вправі «Рівномірний біг 1500 м» у хлопців 10-х класів результати високого, до-
статнього й середнього рівня розміщені рівномірно: з дещо меншим відсотком низького рівня. 

Приблизно подібна ситуація спостерігається у хлопців 11-х класів, але з більш вираже-
ною тенденцією до підвищення високого рівня прояву витривалості. 

Аналогічна картина спостерігається і у дівчат. Ми можемо бачити великий відсоток ви-
сокого й достатнього рівня прояву витривалості, з меншим відсотком – середнього та низько-
го рівня підготовленості. 

Також хлопці і дівчата проявили високий рівень прояву сили (рис. 4). Так, у хлопців 
високий рівень продемонстрували 42,9% учнів 10-х класів і 45,3% учнів 11-х класів, достатній 
– 32,6 і 33,8%, середній рівень – 21,9 і 19,9%, а низький – лише 1,6% і 1% відповідно 
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Рис.3. Порівняльна характеристика учнів 10–11-х класів у вправі “біг 1500 м” 
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Рис. 4. Порівняльна характеристика учнів 10–11-х класів у вправі “підтягування” 
 

У дівчат тенденції спостерігаються ще кращі: аж 61,8 та 57,9% з них показали високий 
рівень, 23,2 і 21,5% – достатній; 14,2 і 19,4% – середній і лише 0,8 і 1,2% дівчат – низький.  

З цього можна зробити висновок, що нормативи в підтягуванні для хлопців і для дівчат 
є дещо заниженими. І, окрім цього? суттєво занижені показники низького рівня прояву сили. 

Результати стрибка в довжину з місця (рис.5) продемонстрували, що у хлопців і у дівчат 
10-х класів вони розподілені більш менш рівномірно. Такий розподіл може, на наш погляд, 
свідчити про вдалий норматив.  

Стосовно дівчат 11-х класів, то аж 47,9% досліджуваних показали високий результат, 
32,4% – достатній і лише 1,5% –низький. Тут така ситуація може свідчити про занижений но-
рматив для дівчат 11-х класів. Окрім цього, аналізуючи орієнтовані контрольні нормативи, ми 
побачили, що показники нормативу «Стрибок у довжину з місця» для дівчат 11-х класів зме-
ншено порівняно з подібним нормативом для дівчат 10-х класів, особливо у високому і низь-
кому його рівнях. Тому абсолютно очікувано, що дівчата 10-х класів високий показник мають 
дещо менший – 39,1% і суттєво високий (15,3%) низький показник рівня прояву швидкісно-
силових якостей. 
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Рис. 5. Порівняльна характеристика учнів 10–11-х класів  
у вправі “стрибок у довжину з місця” 

 

Окрім цього, ми зробили спробу порівняти показники орієнтованих контрольних но-
рмативів нової програми з показниками попередньої програми (Зубалій, 2001; С.І. Операйло, 
2005). Так, аналізуючи результати нормативів нової програми для хлопців 10-11-х класів 
(табл. 1), ми можемо спостерігати чітку тенденцію до зниження нормативів і, як наслідок, до 
поліпшення результатів рівня прояву фізичних якостей. З таблиці ми бачимо зменшення по-
казників низького рівня прояву всіх фізичних якостей і підвищення показників високого їх 
рівня порівняно із тестами старої програми. 

Таблиця 1 
Порівняння рівня фізичної підготовленості хлопців 11-х класів 

(за новою та старою програмами) 
 

Показники Низький (%) Середній (%) Достатній (%) Високий (%) 
 нова стара нова стара нова стара нова стара 

Швидкість (30 м), с 1,0 4,0 4,2 21,0 17,2  77,6 75,0 
Витривалість (1500 м) 1,8 12,1 21,3 54,2 34,7  42,2 33,1 
Гнучкість, см 19,4 43,7 21,8 43,7 38,3  20,5 12,5 
Сила, раз 1 6,3 19,9 51,2 33,8  45,3 42,5 
Стрибок у довжину,см 17,6 28,5 20,9 50,0 25,6  35,9 21,4 

 

Зокрема, спостерігається суттєве зниження показника низького рівня у вправах біг 
1500 м, нахил уперед з положення сидячи та підтягування у висі, а також підвищення показ-
ника високого рівня у вправах нахил уперед з положення сидячи та стрибок у довжину. 

Схожою тенденція виявляється і у дівчат 10–11 класів (табл. 2).  
Таблиця 2 

Порівняння рівня фізичної підготовленості дівчат 11-х класів 
(за новою та старою програмами) 

 

Показники Низький (%) Середній (%) Достатній (%) Високий (%) 
 нова стара нова стара нова стара нова стара 

Швидкість (30 м), с 1,3 38,8 9,8 42,5 21,2  67,7 18,7 
Витривалість (1500 м) 15,0 29,5 14,3 50,3 38,5  32,2 20,2 
Гнучкість, см 13,4 50,0 22,5 31,2 28,7  35,4 18,7 
Сила, раз 1,2 4,3 19,4 37,5 21,5  57,9 58,2 
Стрибок у довжину,см 1,5 - 28,2 71,4 32,4  37,9 28,6 
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Спостерігається суттєве зниження низького рівня у вправах біг 30м, 1500м та нахил 
уперед з положення сидячи та відповідно підвищення їх високих показників. 

Висновок. Отримані дані свідчать про те, що контрольні навчальні нормативи, згідно з 
новою чинною програмою, не відповідають віковим та індивідуальним можливостям учнів. В 
одних вправах значно занижений тільки високий рівень або тільки низький рівень, в інших і 
високий і низький показники. Аналіз результатів дослідження підтверджує необхідність пере-
гляду навчальних нормативів та їх наукового обґрунтування.  

Перспективи подальшого пошуку у цьому напрямку вбачаємо в дослідженнях, спря-
мованих на виявлення взаємозв’язку між програмами з фізичного виховання та станом здоро-
в'я, віковими та індивідуальними можливостями, соціальними, генетичними, гігієнічними 
чинниками, успішністю тощо. 
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Аннотация. Новой базовой учебной программой по физическому воспитанию предложены новые крите-
рии оценки уровня физической подготовленности учеников. В исследовании был проведен анализ предложенных 
критериев оценивания. Устанавливался уровень физической подготовленности учеников старших классов 
г. Львова согласно требований новой учебной программы. Анализ результатов исследования показал несоответ-
ствие учебных нормативов возрастным и индивидуальным возможностям учеников. Это подтверждает необхо-
димость пересмотра учебных нормативов и их научного обоснования. 
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Abstract. The new assessment criteria of the level of the pupil preparedness are proposed by our base training 
program for physical education. The analysis of these assessment criteria was held in our research. The level of physical 
preparedness of secondary school pupils due to requirements of the training program is determined. The analysis of the 
results of our research proves the discrepancy of educational standards due to age and individual possibilities of pupils. 
This confirms the necessity for revision of educational standards and their scientific basis. 
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