
22

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Засоби навчання в процесі фізичного виховання учнів 
Васьков Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
В статті розглядаються теоретичні 
питання визначення засобів на-
вчання як важливої складової орга-
нізації процесу фізичного вихован-
ня в загальноосвітніх навчальних 
закладах. Висвітлюються підходи 
різних авторів до визначення по-
няття „засоби навчання”, їх функцій 
та класифікації. Окремо досліджу-
ються питання визначення джерел 
засобів навчання та їх склад. Як 
один із варіантів, пропонується кла-
сифікація засобів навчання, що ви-
користовуються в процесі фізичного 
виховання учнів а також їх вплив на 
проектування змісту фізкультурної 
освіти і технологію організації на-
вчального процесу.

Васьков Ю.В. Средства обучения в 
физическом воспитании учащихся. В 
статье рассматриваются теоретические 
вопросы определения средств обучения 
как важной составляющей организации 
процесса физического воспитания уча-
щихся общеобразовательных школ. На-
водятся подходы разных авторов к опре-
делению понятия «средства обучения», 
их функций и классификации. Отдельно 
исследуются вопросы определения ис-
точников средств обучения и их состав. 
Как один из вариантов, предлагается 
классификация средств обучения, кото-
рые используются в процессе физическо-
го воспитания а также их влияние на про-
ектирование содержания физкультурного 
образования и технологию организации 
учебного процесса.

Vaskov U.V. Medium of instruction in 
physical education students. In the article 
are examined the theoretical questions 
of determination of facilities of studies 
as important component organization of 
process of physical education in general 
educational establishments. Going of 
different authors light up near determination 
of concept „facilities of studies”, their 
functions and classification. The questions 
of determination of sources of facilities of 
studies and their composition are separately 
probed. As one of variants, classification of 
facilities of studies, which are used in the 
process of physical education of students 
and also their influence on planning of 
maintenance of athletic education and 
technology of organization of educational 
process, is offered. 
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Вступ.1

Сучасний стан здоров’я учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів викликає занепокоєння як на рівні 
уряду України, так і на місцях, в кожному районі та 
школі. До основних причин зниження рівня здоров’я 
учнів відносять як медико-фізіологічні фактори, так і 
педагогічні. Останні пов’язують з недостатнім рівнем 
організації навчально-виховного процесу на уроках 
фізичної культури і залученням малої кількості 
учнів до різноманітних форм фізичного виховання в 
позакласній і позашкільній роботі. Стосовно уроків 
фізичної культури мова йде про модернізацію усіх 
складових навчального процесу, до яких в дидактиці 
відносяться: цілі і завдання, зміст навчального 
матеріалу, методи навчання, організаційні форми 
навчальної діяльності учнів, реальний результат 
і засоби навчання. Більшість науковців в своїх 
дидактичних дослідженнях постійно використовують 
поняття „засоби навчання”, але ґрунтовних робіт по 
цій проблемі майже немає. Не визначено їх склад та 
функції, технологія використання під час проведення 
різних форм фізичного виховання. Зазначене вище і 
обумовило мету нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає  в аналізі різних підходів до 

визначення поняття „засоби навчання”, розкритті їх 
основних функцій і джерел відбору, а також їх номен-
клатури, що використовуються в сфері шкільної фізич-
ної культури. В завдання матеріалів також входить ви-
значення перспектив дослідження зазначеної проблеми.

Результати дослідження .
Аналіз літературних джерел доводить, що в під-

ручниках і навчальних посібниках з педагогіки й в 
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дидактичних дослідженнях не обґрунтовано визна-
чення поняття „засоби навчання”. Окремі автори [ 4 ] 
застосовують це поняття в поширеному розумінні та 
позначають цим терміном і проект навчання в цілому, 
і власне засоби навчання. Інші, і таких більше, до за-
собів навчання відносять „інструменти” сумісної ді-
яльності вчителя та учнів для реалізації основних ці-
лей навчання і певного змісту  освіти. Ще ряд авторів 
[ 6 ], окрім матеріальних засобів навчання, виділяють 
також інтелектуальні „засоби здійснення розумової 
діяльності, які дають можливість людині проводити 
опосередковане і узагальнене пізнання об’єктивної 
дійсності”.

Торкаючись психологічних основ засобів будь-
якої діяльності слід відмітити, що ще у 1930 році 
Л.С.Виготський [ 1 ] висвітлюючи питання перебудови 
діяльності людей у зв’язку з уведенням в її структуру 
нового приладу (інструмента), писав, що включення 
його в процес поведінки людини викликає в дійснос-
ті нові функції, пов’язані з використанням цього “ін-
струмента” та управління ним, робить непотрібним 
цілий ряд природних процесів, роботу яких виконує 
інструмент, ...перебудовує всю структуру поведінки.

Як вже відзначалось, питання про систему засобів 
навчання, елементи і функції цієї системи в педаго-
гічній науці розглянуто недостатньо. Більшість до-
слідників розглядають засоби навчання через призму 
навчальної книги (підручник, навчальний посібник, 
зошит з друкованою основою тощо), розкриваючи їх 
певну роль в навчальному процесі. Серед інших засо-
бів вони виділяють в основному технічні засоби. На 
рівні теоретико-методологічних підходів засоби на-
вчання у фізичному вихованні не вивчались.

Аналіз зазначеної проблеми дозволяє зробити ви-
сновок, що системоутворюючим елементом системи 
засобів навчання є зміст освіти (математичної, іс-
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торичної, фізкультурної тощо), який повинні засвої-
ти учні в єдності освітніх, виховних, розвивальних і 
оздоровчих аспектів. Саме зміст освіти визначає спо-
соби і засоби його засвоєння. Згідно з дидактичними 
концепціями [5] зміст освіти досліджується на п’яти 
рівнях: загального теоретичного уявлення, навчально-
го предмета, навчального матеріалу, педагогічної дій-
сності та структури особистості (у свідомості учня). 
Кожен рівень формування змісту освіти передбачає 
для його реалізації певну систему засобів навчання. 
На рівні загального теоретичного уявлення в якості 
засобів виступає сам процес навчання в його дидак-
тичному обґрунтуванні (цілі, зміст, методи, форми 
тощо). На рівні навчального предмета функцію засо-
бів навчання також виконує навчальний процес, але 
вже у відповідності до провідної функції навчаль-
ного предмета та його специфіки – відповідні цілі, 
зміст, методи, форми і реальний результат навчання, 
який передбачається визначеними цілями. На рів-
ні  навчального матеріалу, педагогічної дійсності та 
структури особистості учня система засобів навчан-
ня включає вже матеріальні й матеріалізовані об’єкти 
нормативної сфери (програми, підручники, навчальні 
посібники, зошити для учнів, навчальне обладнання , 
різне устаткування, інвентар тощо). На останніх трьох 
рівнях система засобів навчання включає все те, що 
відноситься до навчальної діяльності учнів під безпо-
середнім керівництвом учителя, тобто безпосередньої 
їх взаємодії.

Якщо на перших двох рівнях проектування зміс-
ту освіти основні компоненти навчання виступають в 
якості засобів, то на наступних трьох рівнях їх необхід-
но виділяти в окрему складову навчального процесу 
як обслуговуючу цілі, зміст, методи і форми сумісної 
діяльності вчителя та учнів. Тобто на цих рівнях засо-
би навчання розглядаються як „інструменти” якісної 
реалізації зазначених компонентів навчального про-
цесу. Орієнтуючись на це в робочому варіанті „засоби 
навчання” ми будемо розглядати як усі об’єкти і про-
цеси (матеріальні та матеріалізовані), які є джерелом 
навчальної інформації та „інструментами” (власно 
засобами) для засвоєння учнями змісту навчального 
матеріалу. Виходячи з цього визначення, під систе-
мою засобів навчання розуміється сукупність об’єктів 
та дій, необхідних і достатніх для реалізації цілей на-
вчального процесу в дидактичному циклі (урок, сис-
тема уроків тощо). Визначаючи певні елементи цієї 
системи, наведемо і їх складові, наявність яких до-
зволяє вдосконалювати навчальний процес, вводити 
елементи інновації.

Відповідно до визначення поняття „засоби навчан-
ня” елементом системи є все те, що належить до джерел 
навчальної інформації. Керуючись цим положенням 
науковці до основного елементу відносять підручники 
(основні та варіативні), які мають друковану основу у 
вигляді друкованого видання або в електронному варі-
анті. Наступним елементом вважаються різноманітні 
засоби наочності, які не відносяться до технічних засо-
бів (схеми, таблиці, плакати тощо). Третім елементом 
є місця проведення занять (клас, лабораторія, майстер-

ня, стадіон, спортивна зала, басейн тощо). До цього 
елемента можна віднести і місця проведення занять в 
природних умовах: гай, лісопаркова зона, ставок тощо. 
Так В.О.Сухомлинський проводив уроки на „приро-
ді”, а вчителі фізичної культури організовували уроки 
лижної, ковзанярської підготовки і туризму. Четвертим 
елементом слід визнати технічні засоби навчання (кіно-
проектори, кадропроектори, магнітофони, телевізори, 
комп’ютери та багато ін.) Функція технічних засобів 
навчання не обмежується тільки реалізацією наочності 
у навчанні, вони виступають і джерелом інформації, і 
засобом організації навчальної діяльності учнів, і за-
собом диференціації й індивідуалізації навчання, а та-
кож засобом контролю та самоконтролю. Поступово, 
з більш масштабним уведенням у навчальний процес 
комп’ютерів ( і це повинно торкатися фізичного вихо-
вання), ці функції будуть розширятися і реалізовувати-
ся на більш високому рівні. Але, як стверджують педа-
гоги і психологи, технічні засоби навчання не можуть 
замінити вчителя. І тому науковці ( Загвязінський В.І. 
[2], Л.Я.Зоріна [3] та багато інших) до основних засобів 
відносять слово вчителя.

Аналіз використання різноманітних засобів на-
вчання в практичній діяльності учителів свідчить, що 
тільки використання їх усього комплексу, з урахуван-
ням оптимальності застосування, дозволяє досягти 
запланованих результатів у будь-якому навчальному 
предметі. Навчальний предмет „Фізична культура” 
має певну специфіку в організації навчального про-
цесу. Це обумовлено тим, що провідною функцією 
є формування способів діяльності практичного ха-
рактеру, а головними засобами фізичні вправи, оздо-
ровчі сили природи і санітарно-гігієнічні фактори. 
З метою більш якісної реалізації цих засобів в доку-
ментах, що регламентують фізичне виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендуєть-
ся максимально можливу кількість навчальних занять 
проводити на свіжому повітрі, а за наявності умов – у 
басейнах або пристосованих для плавання місцях.

Велике розмаїття засобів навчання вимагає ство-
рення обґрунтованої їх класифікації. Враховуючи 
специфіку навчального предмета „Фізична культура” 
і розмаїття форм шкільного фізичного виховання, ми 
зробимо спробу розробити відповідну класифікацію 
засобів навчання. Робочий варіант, що пропонуєть-
ся, достатньо науково не обгрунтован, але, на основі 
відомих теоретичних положень щодо матеріально-
технічного навчального процесу з фізичної культури і 
досвіду практичної діяльності вчителів фізичної куль-
тури, можна виділити п’ять провідних блоків засобів 
навчання:

Фізкультурно-спортивні зони проведення навчаль-
них занять (стадіони, спортивні зали, тренажерні зали, 
спортивні майданчики, гімнастичні містечка, місця 
для проведення занять з лижної підготовки, ковзаняр-
ської підготовки тощо.

Спортивне обладнання та устаткування для прове-
дення занять із: гімнастики, легкої атлетики, спортив-
них ігор (баскетбол, футбол, волейбол та ін.), рухли-
вих ігор, лижної підготовки, боротьби, туризму тощо.
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Спортивний інвентар для кожного розділу (мо-
дулю) навчальної програми, а також для проведення 
фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчально-
го дня, фізкультурно-спортивних заходів під час по-
закласної роботи, фізкультурно-масових і спортивних 
заходів під час проведення позакласної і позашкільної 
роботи.

Засоби наочності, що мають пересувний характер 
(схеми, таблиці, малюнки, моделі тощо).

Технічні засоби навчання ( магнітофони, діапро-
ектори, телевізори, кінопроектори, кадропроектори, 
комп’ютери, мультімедійні установки тощо).

Засоби контролю та вимірювання навчальних до-
сягнень учнів в засвоєнні теоретичних знань, прак-
тичних умінь та навичок, рівня розвитку основних 
рухових здібностей.

По кожному з наведених блоків можна конкретизу-
вати певні позиції, наприклад, спортивні зали є різних 
розмірів (24х12; 18х9; 36х18), різної функціональної 

спрямованості (тренажерні, атлетичної гімнастики, 
хореографічні або танцювальні тощо). Технічні засо-
би навчання поділяють на засоби передачі інформації 
зорової, звукової або засоби основною функцією яких 
є контроль та вимірювання.

Висновки. 
Дослідження проблеми зазначеної проблеми до-

водить, що в сучасності не існує загальновизнаного 
визначення поняття „засоби навчання”, не створе-
на їх класифікація в загальнодидактичному аспекті і 
стосовно сфери шкільної фізичної культури. В статті 
зроблена спроба ліквідувати ці прогалини, наводиться 
власний варіант визначення цього поняття і класифі-
кація засобів навчання щодо використання їх при про-
веденні різноманітних форм фізичного виховання в 
школі.

Подальші дослідження передбачають визначення 
функцій кожного з наведених блоків засобів навчання 
і розробки технології їх ефективного використання.
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