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постановка проблеми. Одним із го-
ловних завдань фізичного виховання молоді було і 
є оволодіння цінностями фізичної культури та ви-
користання її засобів протягом всього життя. Ціле-
спрямована рухова активність, як основний засіб 
покращення фізичного розвитку та здоров’я — ро-
зуміється молоддю, але практично після закінчення 
навчання, тільки одиниці продовжують заняття фі-
зичною культурою та спортом. 

Можна скаржитися на занедбаність матеріаль-
ної бази, відсутність моди в суспільстві на фізич-
ну досконалість (за виключенням телешоу «Ігри 
патріотів», «Богатирські ігри») та ін. Але, на наш 
погляд, проблема в тому, що вчителы та викладачі 
фізичного виховання не займаються формуванням 
практичного фізкультурно-спортивного інтелек-
ту у своїх учнів, а саме, здібності досягати певного 
рівня фізичної досконалості і вміння підтримувати 
цей рівень якомога довше. 

Як керувати своєю особистою фізичною під-
готовкою? Який вид рухової активності самий ко-
рисний? Як зберегти здоров’я? Ці та багато інших 
питань виникають у суспільстві і вимагають пев-
ної освіченості сучасної молоді. Нажаль, сьогодні 
в школах та і в інших закладах освіти відсутній ме-
ханізм «фізкультурного учення» молодої людини. 
Можна нагадати та зазначити, що єдиний навчаль-
ний предмет у школі, який не має підручника — це 
фізична культура. Але ж його наявність теж не ви-
рішить проблему фізкультурної освіти, якщо не бу-
дуть існувати умови щодо забезпечення підручни-
ками всіх учнів; системи навчання, самонавчання та 
контролю фізкультурних знань; вміння та бажання 
вчителів і викладачів фізичного виховання працю-
вати по-новому, з освітньою спрямованістю. 

Фізкультурна освіта в навчальних закладах 
відірвана від учення, або дуже обмежена цим про-
цесом, тому що витрачаються, в основному, тільки 
фізичні зусилля учнів. Без інтелектуальних (вмін-
ня використовувати аналіз, синтез та ін. на основі 
пам’яті, сприйняття, мислення тощо) та емоційно-
вольових (у першу чергу, отримання задоволення 
від процесу та результатів фізкультурно-спортив-
ної діяльності) складових — учення не повноцінне, 

не стимулює розвиток особистості. Педагогічний 
вплив при цьому має бути глобальним і не примусо-
вим. Тобто фізкультурне учення повинно проходи-
ти послідовно, регулярно, системно і, обов’язково, 
бути достатньо інформаційно забезпеченим, варіа-
тивним. Кожен учень мусить вибрати свій варіант 
фізичного самовдосконалення, визначити власну 
поведінку (коли, як, де і з ким займатися фізичною 
культурою). Бажано, не виключати педагогічного 
керівництва цим процесом з боку вчителя (викла-
дача) фізичного виховання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
глядаючи учення, як вид людської діяльності та про-
цес оволодіння знаннями, уміннями та навичками, 
можна відзначити певну динаміку психолого-педа-
гогічних теорій людського учення: від натураліс-
тичних моделей до кібернетичного моделювання.

На нашу думку, в організації процесу фізично-
го виховання треба звернути увагу на асоціатив-
но-рефлекторну теорію учення. В основі цієї теорії 
лежить положення, яке є підґрунтям сучасної сис-
теми фізичного виховання, а саме: 1) особистісно-
соціально-діяльнісний підхід; 2) єдність свідомості 
і діяльності в ученні; 3) ведуча роль свідомості і її 
вирішальний вплив на активність і продуктивність 
людського учення [3].

Саме розширення сфери діяльності учнів че-
рез мережу спортивних змагань, турнірів, походів 
тощо — визначає особистісний вибір засобів та 
форм фізичного вдосконалення та статус молодої 
людини в соціумі. Тільки відродження в кожній 
школі системи спортивно-масових заходів із тра-
диційними тижневими змаганнями із різних видів 
спорту (наприклад, першість школи з футболу: три-
валість 1 місяць, або турнір з волейболу: тривалість  
1 тиждень тощо), найкраще виховує в учнів почуття 
колективізму, обов’язку та відповідальності. Доре-
чи, саме в соціумі «клас—команда» виникає почут-
тя здорової спортивної згуртованості підлітків. 

Стосовно єдності свідомості і діяльності фіз-
культурного учення — це, на наш погляд, опануван-
ня учнями ґрунтовними знаннями основ фізичної 
культури. Ведуча роль в цьому належить сучасно-
му вчителю (викладачу) фізичного виховання. Ви-

проблема УчеННя в системі ФізкУльтУрНої освіти молоді

Шалар О.Г., Херсонський державний університет

анотація. У статті окреслена проблема фізкультурного учення молоді в процесі фізичного виховання та шляхи 
дослідження різних аспектів фізкультурної освіти студентами проблемної групи 3—5 курсів факультету фізич-
ного виховання та спорту.
ключові слова: учення, фізкультурна освіта, фізичне виховання, проблемна група.
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користовуючи різні вербальні (повідомлення, ко-
ментарі, лекції тощо) та невербальні (показ, наочні 
стенди, відео та ін.) методи. Треба супроводжувати 
навчально-мотиваційним коментарем кожну фі-
зичну вправу: як, для чого виконується; її вплив 
на організм; в яких видах спорту і які спортсме-
ни переважно роблять ці вправи; хто із кінозірок 
та фотомоделей полюбляє їх та ін. Вся інформація 
повинна відтворюватися у вигляді усних відпові-
дей, дискусій учнів та, звичайно, у практичному 
виконанні.

Отримані ґрунтовні фізкультурні знання — це 
суттєвий фактор формування свідомості учня та 
спонукання до самостійних занять фізичною куль-
турою. Щоби цей процес відбувався активно і про-
дуктивно і учення переросло у самотренування 
вихованців — повинна існувати чітка організація 
педагогічного керівництва самостійними заняття-
ми з боку вчителя фізичної культури [5].

Збільшення об’єму різноманітних фізичних 
вправ в арсеналі учня не тільки збагачують рухову 
активність, але й покращують розумову діяльність. 
Є.Ільїн та інші вчені доводять позитивну роль пси-
хомоторики в процесах сприйняття і пізнання, а 
саме: «чим успішніше виконується дія, що вимагає 
тонкої зорово-моторної координації, тим вище ін-
телектуальні показники [2, с. 21]. І що головне, як 
підкреслює далі Є. Ільїн, цей процес зворотній — 
саме високий інтелект сприяє успішному виконан-
ню тонких координацій.

Щодо кращого засвоєння рухових дій, то учні 
мусять мати чітку уяву про предмет засвоєння. 
За ствердженням Ю. Железняка та В. Мінбулато-
ва, «уява може сформуватися лише на базі знань, 
які і приводять до появи логічного, зорового і кі-
нестетичного образу того, чому навчають у даний 
момент» [4, с. 102]. Проблемою засвоєння знань та 
виявом психологічних механізмів, що забезпечу-
ють роботу практичного інтелекту переймаються 
не тільки спортивні психологи.

Наприклад, американські військові психологи 
вивчають, так звані, неявні або скриті знання, які 
лежать в основі управління та самоуправління ін-
телектуальними процесами. У структурі моделі цих 
знань вони виділяють три види пам’яті: епізодич-
ну (зберігає події із власного досвіду), семантичну 
(зберігає абстрактні і теоретичні знання) та проце-
дурну (накопичує інформацію про специфічні, ок-
ремі вчинки у вигляді «умова — дія»). Вважається, 
що неявні (скриті) знання сильно впливають на ме-
ханізми планування, цілеутворення, передбачення, 
контролю за ходом рішення та зворотного зв’язку із 
результатами діяльності, розподілу уваги [1].

Дослідження різних аспектів фізкультурного 
учення проводиться відповідно до теми «Сучасні 
технології управління науково-дослідною роботою 

вищого навчального закладу» зведеного плану НДР 
Херсонського державного університету (ХДУ). Дер-
жавний реєстраційний номер 0104U000800.

Формування цілей статті. Розкрити та за-
пропонувати шляхи вирішення проблеми учення 
в системі фізкультурної освіти учнівської молоді 
— є головною метою роботи студентської проблем-
ної групи кафедри спортивних ігор ХДУ. Завдан-
ням дослідження є аналіз роботи проблемної групи 
та визначення ефективних шляхів фізкультурного 
учення.

Результати дослідження. У 2003 році на кафедрі 
спортивних ігор ХДУ була створена проблемна гру-
па «Формування позитивного ставлення молоді до 
занять фізичною культурою», до якої були залучені 
студенти 3—5-х курсів факультету фізичного вихо-
вання та спорту. Наукова робота була спланована 
таким чином, щоб охопити такі важливі аспекти 
навчально-виховної роботи у фізичному вихованні 
та спорті, як мотиваційний, когнітивний, процесу-
альний та контрольний.

Дослідженням мотиваційної сфери були при-
свячені роботи магістрантів А. Виногородського та 
В. Кавуна. Перший експериментально довів вплив 
силових вправ різної спрямованості (динамічної, 
статичної та ін.) та складності на формування ін-
тересу у студентів-першокурсників у процесі за-
нять гімнастикою. В. Кавун переймався проблемою 
позитивного ставлення сільських підлітків до за-
нять фізичною культурою, ефективно викорис-
товуючи при цьому інтегральні вправи на уроках 
волейболу.

Два роки працювала магістрантка К. Кісілен-
ко (з вересня 2006 р. — аспірантка Національного 
університету фізичного виховання та спорту) над 
реалізацією освітньої технології з фізичної культу-
ри в Херсонському політехнічному коледжі. Було 
доведено, що в разі належного забезпеченні учнів 
коледжу знаннями основ фізичної культури, мож-
на досягти їх ефективного відтворювання. Разом 
із викладачами коледжу була розроблена не тіль-
ки технологія передачі конкретних знань у вигляді 
повідомлень, лекцій (на заняттях та виховних го-
динах) та методичних порад (наочні стенди, теки 
з різних аспектів фізичної культури), а й успішно 
впроваджено комп’ютерне тестування рівня знань 
учнів коледжу (1—3 курсів) з фізичної культури. 
Тести були складені у програмі «Paskal» за 4-а рів-
нями (від елементарного до вищого). Умовою пере-
ходу на більш високий рівень була точна відповідь 
на 20 запитань тестів.

Процесуальну сторону навчання у фізичному 
вихованні досліджували магістранти О. Криво-
шеєв, Є. Володін, С. Мальчик, Ю. Ляшко. Всі вони 
застосовували в своїх роботах різні розвиваючі ме-
тодики, враховуючи вікові та статеві особливості 
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учнів. Було доведено, що розмаїтість практичних 
дій та фізичних вправ, які учні виконували під час 
уроків, на перервах, змаганнях, самостійних занят-
тях, тренуваннях — краще сприймалися, осмислю-
валися та освоювалися ними за наявності певних 
умов (матеріальної бази, позитивного відношен-
ня керівників та викладачів навчального закладу 
тощо).

Запам’ятовування учнями навчального ма-
теріалу з фізичної культури краще відбувалося там, 
де здійснювався регулярний контроль. Саме цьому 
аспекту були присвячені дослідження магістран-
тки Т. Єгорової та студентки 5-го курсу М. Шубі-
ної. Щоб мати достатню інформацію щодо рівня 
оволодіння учнями 5-11 класів прийомами гри у 
баскетбол, Т.Єгоровою були розроблені 7 тестових 
вправ, які більш диференційовано допомогли оці-
нити виконання учнями елементів техніки з бас-
кетболу та вчасно внести корекцію. Дослідження 
М.Шубіної полягало в удосконаленні системи кон-
тролю за виконанням технічних прийомів з волей-
болу студентами 3-х курсів факультету фізичного 
виховання, з якими протягом навчального року 
проводилися заняття інтегральної спрямованості.

Незважаючи на те, що всі студенти-науковці 
вирішували в своїх роботах конкретні, приватні за-
вдання — одностайно відмічалося: процес учення 
протікав активніше і динамічніше там, де зовнішні 
впливи були внутрішньо прийняті учнями.

висновки. Засоби та форми фізичного вихо-
вання сприяють виникненню в учнів всіх необ-
хідних для успішного учення станів: очікування, 
активності, змінюваності, повторення, упорядко-
ваності, зворотної інформації тощо — за умови, 
якщо цей процес організований за певними етапа-
ми (мотиваційний, когнітивний, процесуальний та 
контрольний).

Надана інформація учням (основи фізичної 
культури та ін.) може трансформуватися у відповід-
ні якості, вміння та навички, якщо вона буде чітко 
викладена вчителем, зрозумілою учню. Сприйнят-
тя та осмислення цієї інформації залежить від віку 
вихованця та сенситивних періодів розвитку фізич-
них якостей. Якщо відомо, що швидкість та коор-

динація суттєво впливають на розумовий розвиток 
молодших школярів, то естафети, рухливі ігри та 
вправи — мають бути саме такої спрямованості.

Розмаїття практичних фізкультурно-спортив-
них дій, що виконують учні на уроках фізичної 
культури, на великих перервах, на змаганнях, на 
тренуваннях тощо — впливають на прийняття рі-
шення щодо систематичних та самостійних занять 
фізичною культурною.

Результати діяльності повинні активно аналі-
зуватися учнями тому, що це є ядром процесу люд-
ського учення. Краще це відбувається, коли учень 
поєднує свій власний досвід із пізнавальним учен-
ням (підручники, посібники з фізичної культури, 
інші джерела інформації: телебачення, Інтернет 
тощо).

На сьогоднішній день не існує загальної те-
орії фізкультурного учення. Тому розробка мо-
дульно-блочного фізичного виховання має бути 
моделлю динамічної системи активності та само-
організації молодої людини на шляху фізичного 
самовдосконалення.

Вузи фізкультурного профілю мають бути осе-
редками щодо вирішення проблем учення, навчан-
ня та виховання в системі фізкультурної освіти.
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шалар о.Г. Проблема учения в системе физкультурного образования молодёжи. 
В статье обозначена проблема физкультурного учения молодёжи в процессе физического воспитания и пути 
исследования различных аспектов физкультурного образования студентами проблемной группы 3—5 курсов 
факультета физического воспитания и спорта.
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Shalar O.G. Problem of the doctrine in system of training of physical training of youth. 
In this article the problem of the doctrine to bases of physical training of youth is designated during physical training and 
a way of research of various aspects of this education by students of problem group of 3—5 rates of faculty of physical 
training and sports.
Key words: the doctrine, training to physical training, physical training, problem group.


