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матеріалу з фізичної культури між предметами шкільної програми
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Анотації:
Розглянуті результати соціологіч-
ного опитування школярів 9 – 11 
класів. Загалом було опитано 321 
учень шкіл. У процесі досліджен-
ня використовувалась анкета за-
критого типу. Показано ставлен-
ня школярів до деяких аспектів 
змісту шкільної навчальної дис-
ципліни «Фізична культура». 
Теоретичні знання про здоров’я 
людини найбільш ефективно 
будуть засвоюватись під час їх 
викладання у рамках інших на-
вчальних дисциплін. Приоритет-
ними теоретичними напрямками 
уроків фізичної культури є історія 
видів спорту, фізичні вправи для 
зміцнення здоров’я. 

Хохлова Л.А. Отношение школьников 
к некоторым аспектам распределения 
учебного материала по физической 
культуре между предметами школьной 
программы. Рассмотрены результаты со-
циологического опроса школьников 9-11 
классов. Всего было опрошено 321 ученик. 
В процессе исследования использовалась 
анкета закрытого типа. Показано отношения 
школьников к некоторым аспектам содержа-
ния школьной учебной дисциплины «Физи-
ческая культура». Теоретические знания о 
здоровье человека наиболее эффективно 
будут усваиваться во время их преподава-
ния в рамках других учебных дисциплин. 
Приоритетными теоретическими направ-
лениями уроков физической культуры яв-
ляется история видов спорта, физические 
упражнения для укрепления здоровья.

Khokhlova L.A. The ratio of students to 
certain aspects of the distribution of edu-
cational material on physical training be-
tween subjects of the school curriculum. 
The results of the sociological questioning of 
schoolboys are considered 9-11 classes. In all 
it was polled a 321 student. In the process of 
research the questionnaire of the closed type 
was used. Attitudes of schoolboys are rotined 
toward some aspects of maintenance of school 
educational discipline the «Physical culture». 
Theoretical knowledges about the health of 
man most effectively will be mastered during 
their teaching within the framework of other ed-
ucational disciplines. Priority theoretical direc-
tions of lessons of physical culture is history of 
types of sport, physical exercises for strength-
ening of health.
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Вступ.1

Як показують дослідження [7] та ряд нормативних 
актів Міністерства освіти та науки України [4, 5],  сис-
тема фізичного виховання школярів потребує певного 
реформування. Така реорганізація можлива через змі-
ну напрямку системи шкільного фізичного виховання 
у бік формування фізичної культури особистості [6, 7], 
що сприятиме реалізації загальної мети освітнього про-
цесу – всебічного розвитку людини як здорової особис-
тості [1]. Такий підхід потребує вдосконалення існую-
чих педагогічних технологій у напрямку оздоровлення 
школярів та впровадження інноваційного педагогічного 
інструментарію в усі форми педагогічного процесу. Ба-
зовою формою, яка сприяє формуванню здоров’я учнів, 
є уроки фізичної культури [6, 7]. Вони регламентуються 
навчальними програмами, що розкривають зміст теоре-
тичної та практичної підготовки школярів та повинні 
відповідати Державному стандарту базової і повної за-
гальної середньої освіти [3]. Вказаний стандарт розпо-
ділений на декілька освітніх галузей, у яких визначено 
зміст освітнього процесу та державні вимоги до рівня 
підготовленості учнів. 

Аналіз вказаного документу [3] показав, що зміст 
освітнього процесу пов’язаного з фізичним вихован-
ням учнів визначається освітньою галуззю «Здоров'я і 
фізична культура». До неї включені знання та уміння, 
що сприяють формуванню всебічного розвитку здоров'я 
учнів, підвищення рівня їх фізичної підготовленості, 
формування і поліпшення основних життєво важливих 
рухових навичок, формування стійких мотиваційних 
установок, щодо застосування набутих знань у житті 
[3]. Разом з тим, вищевикладений зміст освітньої галу-
зі «Здоров’я і фізична культура» реалізується не тільки 
під час уроків з фізичної культури. Згідно Типових на-
вчальних планів, затверджених Міністерством освіти і 
науки України [2], у шкільній програмі існують ряд ін-
ших навчальних предметів, пов’язаних з формуванням 
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здоров’я школярів.  Однак, чіткого розподілу навчаль-
ного матеріалу між шкільними предметами у вищевка-
заному Державному стандарті не визначено. Недостатня 
вивченість проблеми фактичного розподілу теоретично-
го та практичного матеріалу, викладеного у Державному 
освітньому стандарті між шкільними навчальними дис-
циплінами зумовило мету даного дослідження.

Дослідження виконано згідно угоди у рамках 
плану НДР Харківської державної академії фізичної 
культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначити ставлення школярів 

до змісту навчальної дисципліни «Фізична культура».
Методика дослідження. З метою реалізації мети 

дослідження, було проведено соціологічне опитування 
учнів 9 – 11 класів чотирьох загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Миколаїв. Загалом було опитано 321 учень 
шкіл. У процесі дослідження використовувалась анкета 
закритого типу. Питання анкети були сформульовані 
таким чином, щоб відповіді на них дали можливість 
описати ставлення школярів до деяких аспектів змісту 
шкільної навчальної дисципліни «Фізична культура». 
Методика обробки отриманих даних є стандартною та 
описана у спеціальній літературі [8]. 

Результати дослідження.
Як показує аналіз матеріалів дослідження, 33,6 % 

опитаних учнів 9 – 11 класів вважають, що сучасний 
урок фізичної культури є розважальним уроком  у ре-
жимі навчального дня. Ще 29,9 % респондентів мають 
точку зору, що вказана навчальна дисципліна допомагає 
відпочити між теоретичними предметами шкільної про-
грами за рахунок зміни роду діяльності, і лише 36,5 % 
школярів вважають що під час уроку з фізичної культу-
ри вони беруть участь навчальній діяльності. Найбільш 
важливими аспектами уроку фізичної культури 39,9 
% учнів вважають оцінювання цього предмету, 35,5 % 
респондентів відзначають колективну діяльність з од-
нокласниками та 25,2 % школярів – спортивні перемоги 
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внаслідок вивчення дисципліни. 
Результати опитування показують, що 45,8 % опи-

таних респондентів визначають провідною метою на-
вчальної дисципліни «Фізична культура» – формування 
фізичного здоров’я школярів, 22,4 % опитаних визнача-
ють цією метою розвиток фізичних якостей, підвищен-
ня спортивних результатів – 19,6 %, розважання між те-
оретичними предметами – 12,1 % респондентів (рис.1). 

Реалізовувати мету навчальної дисципліни «Фізична 
культура», на думку 43,9 % респондентів, можливо за 
рахунок проведення уроків акцентованих на розвитку 
фізичних якостей в учнів шкіл; 33,6 % опитаних школя-
рів вважають, що реалізація мети можлива через теоре-
тичне та практичне вивчення фізичних вправ та їх впли-
ву на організм людини; 22,4 % респондентів схиляються 
до думки, що оптимальним напрямком досягнення цілей 
урочної форми фізичного виховання є  вивчення елемен-
тів видів спорту для їх подальшого застосування у влас-
ній позаурочній діяльності та побуті (рис. 2). 

Практика шкіл та аналіз результатів дослідження 
показують, що одночасно в спортивній залі загально-
освітніх навчальних закладів проводяться уроки фі-
зичної культури для декількох класів. На це вказує і 
43,9 % опитаних школярів. Відповідно, для учнів ви-
никають складнощі щодо вивчення теоретичних знань з 
фізичної культури. Для більш успішного засвоєння те-
орії, вивчати її на уроках з інших предметів шкільного 
курсу вважають за доцільне 40,2 % респондентів, під 
час підготовки домашніх завдань  – 22,4 % опитаних 
учнів. Погоджується вивчати теорію на уроках  фізич-
ної культури 37,4  % школярів. У процесі опитування 
визначались інтереси учнів шкіл у змісті їх теоретичної 

підготовки. Так, на уроках фізичної культури знання з 
гігієни та медицини мають бажання отримувати 5,6 % 
опитаних учнів, теорію з техніко-тактичних прийомів 
видів спорту – 29,9 % респондентів, знання з анатомії 
людини – 12,1 % школярів, з історії видів спорту – 27,1 
% респондентів, з використання фізичних вправ для 
зміцнення здоров’я та правильного їх застосування 
у процесі життєдіяльності – 43,9 % школярів, з основ 
здорового способу життя – 19,6 % опитаних учнів шкіл 
(рис. 3).

Разом з тим, опитані учні загальноосвітніх шкіл 
вказали, що деякі знання, що вони одержують з теорії 
фізичної культури, дублюються на інших предметах 
шкільного курсу. Так, знання з гігієни та медицини 
учні опановують у процесі викладання їм навчальних 
дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Осно-
ви медицини», «Основи здоров’я». На це вказують 59,8 
% респондентів. Анатомію людини школярі вивчають 
в розділах таких шкільних предметів, як «Біологія», 
«Основи медицини», «Основи здоров’я». Так відпо-
відають 57,9 % опитаних школярів. Відомості щодо 
основ здорового способу життя та безпеки життєдіяль-
ності 62,6 % респондентів отримує під час вивчення 
однойменних дисциплін, предмету «Захист Вітчизни» 
та на класних годинах. Техніко-тактичним прийомам 
видів спорту та історії фізичної культури, учні виділя-
ють «Захист Вітчизни» (у середньому 19,2 %), Пред-
метом на якому розглядається вплив фізичних вправ на 
здоров’я людини школярі вважають «Основи здоров’я» 
(35,5 %)  (рис. 4).

Висновки.
1. Дослідженням встановлено, що, на думку біль-
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Рис. 1. Пріоритетність цілей навчальної дисципліни «Фізична культура» з точки зору школярів

Рис. 2. Пріоритетність навчального матеріалу серед школярів у змістовній частині уроків фізичної культури
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шості школярів (близько 60 %), теорія з фізичної куль-
тури, пов’язана із здоров’ям людини, найбільш ефек-
тивно буде засвоюватись під час її викладання у рамках 
інших предметів шкільного циклу («Біологія», «Основи 
медицини», «Основи здоров’я», «Основи безпеки жит-
тєдіяльності», «Захист Вітчизни»)  та під час підготов-
ки домашніх завдань. Приоритетними теоретичними 
напрямками уроків фізичної культури респонденти ви-
значають історію видів спорту, знання з використання 
фізичних вправ для зміцнення здоров’я та правильного 
їх застосування у процесі життєдіяльності. 

3. Проведене дослідження дозволило встановити, 
що на думку 63,2 %  учнів 9 – 11 класів, сучасний урок 
фізичної культури є або розважальним уроком, або  та-
ким, що допомагає відпочити між теоретичними пред-
метами. Однак опитані школярі вважають головними 
цілями урочної форми шкільного фізичного виховання 
формування фізичного здоров’я школярів (45,8 %) та 
розвиток у них фізичних якостей (22,4 %).

4. Аналіз матеріалів опитування школярів дозволив 
встановити, що, на думку 43,9 % респондентів, реалі-
зувати цілі урочної форми шкільного фізичного вихо-
вання можливо за рахунок проведення уроків спрямо-
ваних на розвиток фізичних якостей в учнів шкіл та, з 
точки зору 33,6 % опитаних школярів, через теоретичне 
та практичне вивчення фізичних вправ та їх впливу на 
організм людини.

Подальшого вивчення потребують шляхи та спосо-
би реалізації школярами на практиці отриманих теоре-
тичних знань. 
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Рис. 3. Пріоритетність напрямків теоретичного матеріалу уроків фізичної культури серед школярів
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Рис. 4. Вивчення школярами теорії навчальної дисципліни «Фізична культура» на інших предметах шкільного 
курсу
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