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Анотація. В статті проаналізовано деякі шляхи реформування освіти в галузі фізичної культури і спорту згідно 
нової освітньої парадигми. Розглядаються сучасні тенденції розвитку суспільства, що висувають перед 
фахівцями, які працюють в галузі фізичної культури і спорту, якісно нові вимоги, які пов’язані з поглибленням 
проблемного поля їх професійної діяльності. Вказується на важливість свідомої мотивації та прагнення до 
фахового самовдосконалення майбутнього вчителя фізичної культури.  
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Аннотация. Миненок А.А. Пути реформирования образования в области физической культуры и спорта. 
В статье проанализировано некоторые пути реформирования образования в области физической культуры и 
спорта соответственно новой парадигмы образования. Рассматриваются современные тенденции развития 
общества, что выдвигают перед специалистами, которые работают в сфере физической культуры и спорта, 
качественно новые требования, которые связаны с углублением проблемного поля их профессиональной 
деятельности. Указывается на важность сознательной мотивации и стремления к профессиональному 
самосовершенствованию будущего учителя физической культуры. 
Ключевые слова: образование, здоровье, реформа, профессия, общество. 
Annotation. Minenok A.O. The ways of educational reformation in the field of physical culture and sport. In this 
article are analyzed some ways of educational reformation in the field of physical education and sport according to the 
new educational paradigm. The new tendencies of society development that are in the physical culture and sport 
specialists’ work sphere that is connected with the extension of problematic field in their professional activity have been 
worked out. The importance of conscious motivation and aiming to professional development of the future physical 
education teacher. 
Key word: education, health, reform, profession, society. 
 

Вступ. 

Згідно з прийнятим у 1998 р. міжнародним документом “Політика досягнення здоров’я для всіх у ХХІ 
столітті” усі держави-члени Євробюро ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я), у тому числі й 
Україна, повинні здійснювати політику формування здорового способу життя населення, і особливо молоді, на 
державному, регіональному та місцевому рівнях. Особлива увага приділяється державою проблемам здоров’я 
молоді і створенню нормативно-правової та освітньої бази для формування здорового способу життя 
підростаючого покоління. Для вирішення цієї проблеми прийнята ціла низка державних документів. Зокрема, 
це Державна національна програма “Освіта”(Україна ХХІ століття), Концепція національного виховання, 
Національна програма “Діти України”, Цільова комплексна програм “Фізичне виховання – здоров’я нації” тощо 
[5,6,7,9].  

Відбувається зміщення акцентів діяльності вищої школи згідно нової освітньої парадигми, пріоритетами 
якої є інтереси людини, а звідси, нові вимоги суспільства до освітнього рівня та професійної спрямованості 
фахівця, нова концепція державної політики у сфері фізичної культури і спорту, суть якої полягає у переході від 
формальної погоні за масовістю фізкультурно-спортивного руху до рекреаційно-оздоровчого і профілактичного 
ефекту, утвердженні здорового способу життя. Все це обумовлює необхідність модернізації змісту медико-
біологічної підготовки як необхідної бази для формування оздоровчих знань, умінь та навичок студентів 
факультету фізичного виховання відповідно до сучасних вимог, тенденцій суспільного розвитку, інноваційних 
процесів і технологій [4,8]. 

Основними шляхами модернізації змісту професійної підготовки студентів факультету фізичного 
виховання є наповнення його відповідно до вимог концепцій державної фізкультурно-спортивної політики та 
безперервної валеологічної освіти в Україні, згідно програми з основ здоров’я і фізичної культури для 
загальноосвітніх закладів, професійно-прикладною спрямованістю процесу підготовки фахівця. 

Розглядаючи державну політику в галузі фізичного виховання і спорту, яка реалізується через Цільову 
комплексну програму „Фізичне виховання – здоров’я нації”, спостерігаємо принципові зміни у вимогах до 
підготовки фахівця у галузі фізичної культури і спорту. Реалізація нової Концепції вимагає модернізації 
системи підготовки фахівців у галузі фізичної культури для вирішення основних завдань Програми: 
– сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та 

патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні; 
– розвиток фізкультурно-спортивного руху в Україні з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя та 

ціннісних орієнтаціях населення України; 
– забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної проблеми – зміцнення 

здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;  
– створення умов для задоволення потреб кожного громадянина України у зміцненні здоров'я, фізичному та 

духовному розвитку; 
– виховання у населення України відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної 

соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя. 
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А основними напрямками реалізації цих завдань є:  
- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і 

культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною 
культурою і спортом; 

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої 
мережі фізкультурно-спортивних клубів, які забезпечили б належне проведення фізкультурно-оздоровчої 
роботи; 

- визначення та задоволення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах; підготовка 
нового покоління спеціалістів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту [9]. 
Як справедливо вказують В.К. Бальсевич і Л.І Лубишева в основі фізичної культури лежить діяльність, 

спрямована на певні перетворення тіла людини, його фізичного стану. Вона містить у собі соціально 
сформовані засоби, механізми і результати діяльності, пов'язані з нею норми і правила поведінки, емоційні 
реакції, знання, інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, до яких входять ще і соціальні інститути, відносини 
тощо. Тому не випадкова спрямованість фахівців з фізичного виховання до здорового способу життя, до 
розробки авторських програм з фізичної культури, фізичного виховання, до пошуку ідей здоров’ябудівництва і 
здоров'ятворчості [2,8]. 

Робота виконана за планом НДР Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Аналіз шляхів реформування освіти в галузі фізичної культури і спорту згідно нової освітньої парадигми, 

пріоритетами якої є інтереси людини, а звідси, нові вимоги суспільства до освітнього рівня та професійної 
спрямованості фахівця. Метою інформаційного забезпечення галузі є впровадження дієвої системи 
фізкультурної просвіти населення України, яка сприяла б формуванню здорового способу життя, престижу 
здоров'я як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму державної політики. 

Результати досліджень.  
Фізичне виховання являє собою соціально-педагогічний процес, спрямований в кінцевому результаті на 

досягнення фізичної досконалості. Він поєднує такі основні компоненти, як оздоровчий, при реалізації якого 
оптимізуються форми і функції організму людини, розвиваючий – підвищується рівень фізичних (рухових) 
здібностей і якостей, освітній – розширюється й удосконалюється обсяг знань, рухових навичок і умінь [1,4,9]. 

Ефективність фізичного виховання школярів визначається значною мірою пріоритетними підходами до 
оптимізації його складових. Співвідношення оздоровчого, розвиваючого і освітнього компонентів у 
навчальному процесі, в першу чергу, повинно визначатися фізичним здоров'ям конкретного учня (рівнем 
відповідності нормі показників функціональних систем організму). При нормальному стані функціональних 
систем організму учнів усі три компоненти можуть бути реалізовані в навчально-виховному процесі в 
оптимальному обсязі. Звідси випливає актуальність підготовки майбутнього вчителя фізичної культури з 
питань теоретичних основ моніторингу основних показників здоров’я і подальшої валеологічної діагностики 
[2,3]. 

Дієвий приклад і як відправна точка даного процесу для наших студентів є моніторинг їх здоров’я з 
першого по п’яті курси. Сам процес щорічних досліджень, анкетувань та подальшої обробки даних для 
багатьох студентів є початком індивідуальної, творчої, а інколи і наукової роботи, пошуку шляхів оптимізації 
результатів досліджень. А щодо теоретичних питань формування стилю оздоровчої самосвідомості, то крім 
програмних курсів студенти також мають можливість отримати інформацію що їх цікавить в рамках 
позанавчальних занять у вигляді індивідуальних консультацій у міні-бесідах, у формі додаткових і самостійних 
робіт студентів, включаючи підготовку рефератів, курсових робіт з тем, що вивчаються, науково-дослідної 
роботи гуртків тощо. 

Таким чином фактори дослідження включають: 
а) навчальний процес з використанням різних методів поступового прийняття вірних рішень, 

формулювання думок тощо;  
б) удосконалення навчальних програм в напрямку оздоровчого теоретико-практичного змісту навчальних 

предметів;  
в) власне розроблене методичне забезпечення (монографія, цикли лекцій, навчальні та робочі програми 

тощо);  
г) підбір проблемних ситуацій, задач оздоровчого характеру; 
Наводимо деякі дані моніторингу. Як приклад покажемо картину суб’єктивної оцінки індивідуального 

здоров’я студентів. Досліджувані студенти факультету фізичного виховання І, Ш, У курсів. Питання анкети 
звучало так: «Як Ви оцінюєте власне здоров’я?» Варіанти відповіді: «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Статистичні дані про негативну тенденцію динаміки здоров’я молоді в Україні підтверджено нашим 
дослідженням, як видно з рис.1. 
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Рис. 1. Порівняння відповідей студентів щодо суб’єктивної оцінки здоров’я 

 
Як показали результати дослідження студенти ІІІ курсу та особливо V курсу більш реально підходять до 

оцінки власного здоров’я, тоді як першокурсники завищують реальні показники оцінки, це підтверджують і 
інші наші дослідження, зокрема, проведення функціональних проб. За даними анкетування свій стан здоров’я 
як “добре” оцінюють 43,2% студентів І курсу, 60,1% – ІІІ курсу і 41,1% – V курсу; “задовільне” – відповідно 
52,8%, 37,3% та 46,2% студентів; “незадовільне” – відповідно 4,1%, 2,7%, 13%. Наведені дані дозволяють 
констатувати зміну психологічного сприйняття проблеми здоров’я у студентів як свідчення опанування ними 
навчальними дисциплінами медико-біологічного і валеологічного спрямування. Уявлення про здоров’я як про 
одну з найвищих цінностей людського життя, усвідомлення таких понять як “донозологічний стан”, 
“прихований період розвитку хвороби”, засвоєння методів функціональної діагностики і самодіагностики, 
знання факторів, що впливають на формування і збереження здоров’я тощо – це ті причини, які не дають 
людині з високим рівнем сформованості валеологічної культури оцінювати своє здоров’я як хороше. 

А завищена суб’єктивна оцінка здоров’я першокурсників свідчить про недостатній рівень знань про свій 
організм, його можливості, резерви тощо. 

Обговорення. Головним підсумком ідеї дослідницької роботи слід вважати той факт, що корінним чином 
у студентів третього, а особливо п’ятого курсів змінюється ставлення і розуміння не тільки до специфіки 
оздоровчої спрямованості освітньо-виховної діяльності, а також і реальне відношення до індивідуального 
здоров’я, розуміння якісного компоненту здорового способу життя і повсякденного стилю оздоровчої 
поведінки, осмислення причин його зниження і засобів впливу, потреби в зміні типу оздоровчої самосвідомості 
як власної, так і школярів. Це відображається в реальних показниках зміни способу життя студентів, значного 
збільшення бажаючих до активних занять в групах підвищення спортивної майстерності, наукові підходи до 
необхідності продуманого збалансованого харчування, режим фізичних навантажень та відпочинку тощо. 
Можемо спостерігати прояви неудавано щирого інтересу і зацікавленості до вибраної професії, особливо після 
проходження педагогічної практики. 

Педагогічні ВНЗ мають формувати в майбутнього вчителя не тільки професійні здібності, але й 
морально-психологічні та соціально-етичні норми поведінки на рівні партнерського діалогу в різних напрямках 
оздоровчого процесу. Цей підхід створює інтегроване уявлення про зміст професійної діяльності, що в цілому 
сприяє розвитку самостійності прийняття рішень, самоосвіті, професійній самовизначеності тощо. Важливою 
складовою професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури має бути формування в нього 
високого рівня оздоровчої свідомості, свідомої мотивації до здорового способу, прагнення до фахового 
самовдосконалення [4,5,8]. 

Можливості організму людини ще й досі не вивчені до кінця – це стосується як психічних, так і фізичних 
його резервів. І не зважаючи, сьогодні, на значну кількість наукових знань щодо теорії і методики здорового 
способу життя, потрібно сприймати їх як інформацію для роздумів. Універсальних рецептів харчування, 
тренування, оздоровлення не існує. Вибір оптимального режиму способу життя для кожного – справа 
індивідуальна. Недотримання цих закономірностей в практиці фізичної культури і спортивних тренувань 
знижує ефективність тренувального впливу, негативно впливає на стан здоров’я, функції окремих систем 
організму, рівень фізичної підготовленості та мотивації до занять. Це буває тоді, коли тренер, прагнучи швидко 
досягти спортивного результату, задовольнивши свої амбіції – застосовує невластиві віку і ступеню підготовки 
великі за обсягом та інтенсивністю фізичні навантаження, ускладнює техніку рухів, часто залучає юних 
спортсменів до участі в змаганнях. В результаті, таке навчання не сприяє розвиткові, а, навпаки, пригнічує його 
та шкодить здоров’ю. Сучасний стан розвитку суспільства висуває перед фахівцями, які працюють в галузі 
фізичної культури і спорту якісно нові вимоги, що пов’язані з поглибленням проблемного поля їх професійної 
діяльності. І тому, поінформованість вчителя, тренера стосовно реального рівня здоров’я конкретної дитини, 
можливість дослідити результати свого педагогічного впливу підвищує його особисту відповідальність і, 
водночас, створює умови до творчого підходу щодо розробки індивідуального оздоровчого маршруту. Тільки за 
даних умов стає можливим безпосередній процес практичного управління здоров’ям. 

Висновки. 
Наші дослідження підтверджують необхідність істотного вдосконалення системи фізичного виховання 

дітей та молоді, яке повинне супроводжуватися зміщенням акцентів його цілей і завдань з розвитку окремих 
фізичних якостей на:  
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- озброєння глибокими знаннями про свій організм, його резервні можливості;  
- опанування засобами цілеспрямованого впливу на фізичний і психічний стан;  
- розуміння шляхів збереження й зміцнення власного здоров’я;  
- формування свідомої потреби в здоровому способі життя, культури здоров’я особистості, як складової 

загальнолюдської культури.  
Загальновідомо, настільки значуща в наш час роль фундаментально-теоретичних знань у практиці 

оздоровлення. Тому, ми вважаємо, потребує подальших досліджень діюча система професійної освіти 
майбутнього вчителя фізичної культури з метою забезпечення необхідної базової, зокрема, медико-біологічної 
підготовки, формування в нього культури здоров’я і готовності до оздоровчої спрямованості майбутньої 
професійної діяльності. 
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