
167

№ 3. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У 
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

Сороколіт Наталія
Львівський державний університет фізичної культури 

імені Івана Боберського

DOI: 10.32540/2071-1476-2019-3-167

Annotation
The article raises questions related to the possibilities of implementing the key competencies of the educational 

reform “New Ukrainian School” in the physical education of schoolchildren. The given data reflect the opinion of 
teachers of physical culture on introduction of each key competence during physical education lessons at the initial 
stage of its introduction. 

Purpose: to find out the opinion of physical education teachers about the possibility of implementing key compe-
tencies in physical education. 

Methods of research: analysis and generalization of literary sources, sociological methods (surveys using ques-
tionnaires, interviews), methods of mathematical statistics. 

Results: the opinion of the specialists on physical education about the possible realization of key competencies 
during the lesson and in extra-curricular forms is established. The possibility of realization of all key competencies, 
which are defined in the Law of Ukraine “On Education” and envisaged by the Concept of Educational Reform “New 
Ukrainian School”, is analyzed. It was found that the degree of their implementation is not the same. 

Conclusions: it was found that it is easier for teachers of physical culture to introduce such key competences as: 
fluent knowledge of the state language (92%); cultural competence (70%); mathematical competence (64%); ecologi-
cal competence (62%); lifelong learning (62%). It is somewhat more difficult, according to experts, to introduce in 
civic education of pupils civil competencies related to the ideas of democracy, justice, equality, human rights, welfare 
and a healthy lifestyle with the awareness of equal rights and opportunities (58%); the ability to communicate with 
their native (in case of difference from the state) and foreign languages (54%); innovation (48%); informational and 
communicative competence (48%); competence in natural sciences, engineering and technologies (46%). Most dif-
ficultly, according to teachers of physical culture, to realize the content of key competency - entrepreneurship and 
financial literacy (32%).

Key words: key competences, physical education.

Анотація
В статті піднімаються питання, які пов’язані із можливостями реалізації ключових компетентностей 

освітньої реформи «Нова українська школа» у фізичному вихованні школярів. Наведені дані, що відображають 
думку учителів фізичної культури щодо впровадження кожної ключової компетентності під час уроків фізичної 
культури на початковому етапі її впровадження. 

Мета роботи: з’ясувати думку учителів фізичної культури щодо можливості реалізації ключових 
компетентностей у фізичному вихованні. 
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Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, соціологічні методи (опитування за 
допомогою анкетування, бесіди), методи математичної статистики. 

Результати: встановлена думка фахівців з фізичного виховання щодо можливої реалізації ключових 
компетентностей під час уроку та в позаурочних формах. Проаналізовано можливість реалізації усіх ключових 
компетентностей, які визначені в Законі України «Про освіту» та передбачені Концепцією освітньої реформи 
«Нова українська школа». Виявлено, що ступінь їх реалізації неоднакова. 

Висновки: виявлено, що найлегше учителям фізичної культури впроваджувати  такі ключові компетентності, 
як: вільне володіння державною мовою (92%); культурна компетентність (70%); математична компетентність 
(64%); екологічна компетентність (62%); навчання упродовж життя (62%). Дещо важче, на думку фахівців, 
впровадити у фізичне виховання школярів громадянські компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 
прав та можливостей (58%); здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 
мовами (54%); інноваційність (48%); інформаційно-комунікативна компетентність (48%);   компетентності у 
природничих науках, техніці та технологіях (46%). Найважче, на думку учителів фізичної культури, реалізувати 
зміст ключової компетентності – підприємливість та фінансова грамотність (32%). 

Ключові слова: ключові компетентності, фізичне виховання.

Аннотация
В статье поднимаются вопросы, связанные с возможностями реализации ключевых компетентностей 

образовательной реформы «Новая украинская школа» в физическом воспитании школьников. Приведенные 
данные, отражающие мнение учителей физической культуры по внедрению каждой ключевой компетентности 
во время уроков физической культуры на начальном этапе ее внедрения. 

Цель работы: выяснить мнение учителей физической культуры о возможности реализации ключевых 
компетентностей в физическом воспитании. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, социологические методы (опрос с 
помощью анкетирования, беседы), методы математической статистики. 

Результаты: установлено мнение специалистов по физическому воспитанию о возможной реализации 
ключевых компетентностей во время урока и во внеурочных формах. Проанализирована возможность 
реализации всех ключевых компетентности, которые определены в Законе Украины «Об образовании» и 
предусмотренные Концепцией образовательной реформы «Новая украинская школа». Выявлено, что степень 
их реализации не одинакова. 

Выводы: выявлено, что легче учителям физической культуры внедрять такие ключевые компетентности, 
как: свободное владение государственным языком (92%); культурная компетентность (70%); математическая 
компетентность (64%); экологическая компетентность (62%); обучение в течение жизни (62%). Несколько 
труднее, по мнению специалистов, внедрить в физическое воспитание школьников гражданские 
компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и 
здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей (58%); способность общаться на родном 
(при отличии от государственной) и иностранных языках (54%); инновационность (48%); информационно-
коммуникативная компетентность (48%); компетентности в естественных науках, технике и технологиях 
(46%). Самое, по мнению учителей физической культуры реализовать содержание ключевой компетентности 
- предприимчивость и финансовая грамотность (32%).

Ключевые слова: ключевые компетентности, физическое воспитание.

Вступ. Сьогодні в українсько-
му суспільстві в освітній галузі 
відбуваються кардинальні зміни, 
які зумовлені інтеграцією Украї-
ни до світового співтовариства та 
переходом на європейські стан-
дарти якості освіти (Кузнєцова, 
2018)

Провідною метою кожної 
освітньої реформи, в тому числі 

нинішньої, є підвищення якості 
освіти. Одним із чинників, які за-
безпечують якість освіти, є під-
готовка педагогічних кадрів. У 
наш час відбувається зміна цін-
нісних орієнтацій у всіх сферах 
життєдіяльності світової спіль-
ноти, що вимагає нового підходу 
до формування професіонала. У 
цих умовах національна система 

освіти стала перед необхідністю 
значного підвищення професій-
ної компетентності вчителів та 
їх професійного розвитку та са-
морозвитку. У зв’язку з рефор-
муванням середньої освіти варто 
говорити про нову роль учителя в 
умовах нової української школи. 
Особливої значущості у процесі 
становлення професіонала, здат-
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ного до змін існуючих стереоти-
пів організації освітнього проце-
су, його змісту, форм і методів, а 
саме пошуку нової педагогічної 
діяльності під час переходу від 
традиційних пасивних форм за-
нять до нестандартних методів 
навчання набувають дослідницькі 
уміння педагога (Раєвська, 2018). 

Реформування освіти в Укра-
їні дало потужний поштовх для 
активізації самоосвіти учителів та 
їх творчого підходу у викладан-
ні предметів (Кириленко, 2018). 
Упродовж останнього року питан-
ня реформування освітньої галузі, 
впровадження Концепції освітньої 
реформи «Нова українська школа» 
та освіта на засадах компетент-
нісного підходу стала об’єктом 
обговорення під час проведення 
наукових конференцій, семінарів 
і досліджень вітчизняних науков-
ців. Обговоренню та дослідженню 
впровадження реформ на сучас-
ному етапі висвітлено в публіка-
ціях О.Я. Савченко (2004, 2010); 
Л.М. Гриневич (2018); О.І. Ляшен-
ка (2018);  Р.Б. Шияна (2018); 
Н.В. Москаленко (2019) та ін. Пи-
тання компетентісного підходу у 
сучасній освіті розкрито у роботах 
вітчизняних науковців: питання 
компетентнісного навчання у за-
рубіжних країнах (Гуцан, 2013), 
розвиток компетентнісного підхо-
ду з точки зору міжнародної спіль-
ноти та перспективи його впро-
вадження до вітчизняного змісту 
освіти (Овчарук, 2004); реалізація 
компетентісного підходу в досвіді 
зарубіжних країн та його запрова-
дження в українській освіті (По-
метун, 2004); ключова компетент-
ність – уміння вчитися (Савченко, 
2004); практичні підходи до фор-
мування ключових компетентнос-
тей (Паращенко, 2000) та ін. Окрім 
цього, сутність компетентнісного 
підходу і проблеми формування 
ключових компетентностей ана-
лізуються в роботах таких зару-
біжних дослідників, як R. Barnett 
(1994);  W.Westera (2001); J. Raven,  
J.Stephenson (2001); L. Burrows 
(2005); M. Kovač, S. Sloan, G. Starc 

(2008); G. Escalié, N. Recoules, S. 
Chaliès, P. Legrain (2019)  та ін. 
Однак, незважаючи на чисельні 
дослідження, в яких висвітлюють-
ся питання реалізації ключових 
компетентностей в освітньому 
просторі, ми не знайшли наукових 
досліджень, які б розкривали мож-
ливості їх реалізації у фізичному 
вихованні, що дає можливість нам 
наголошувати на актуальності да-
ного дослідження.

Гіпотеза. Передбачається, що 
здатність учителів фізичної куль-
тури до реалізації кожної ключо-
вої компетентності у фізичному 
вихованні школярів є першочер-
говою вимогою у реформування 
фізкультурної освітньої галузі на 
сучасному етапі та впливатиме 
на удосконалення фізичного ви-
ховання учнів закладів загальної 
середньої освіти.  

Мета роботи: з’ясувати думку 
учителів фізичної культури щодо 
можливості реалізації ключових 
компетентностей у фізичному ви-
хованні школярів.

Методи, матеріали, учасни-
ки дослідження: аналіз та уза-
гальнення літературних джерел, 
соціологічні методи (опитування 
за допомогою анкетування, бесі-
ди), методи математичної статис-
тики. Дослідження проводилося 
на базі Львівського обласного 
відділення Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України під час об-
ласних семінарів голів районних 
та міських методичних об’єднань 
учителів фізичної культури. На 
запитання анкети відповідали 
100 учителів фізичної культури 
Львівської області. З них: 16% – 
педагоги, які працюють до 10 ро-
ків; 28% – від 11 до 20 років; 26% 
– від 21 до 30 років; 30% – 31 рік 
та більше. Усі учасники опиту-
вання дали інформовану згоду на 
проведення даного дослідження.

Результати дослідження. В 
Законі України «Про освіту» та 
в Концепції освітньої реформи 
«Нова українська школа» визна-
чено, що навчання школярів на 

сучасному етапі повинно здій-
снюватися на засадах кометент-
нісного підходу та передбачати 
реалізацію ключових компетент-
ностей під час вивчення кожного 
предмету. Це такі ключові ком-
петентності, як: вільне володін-
ня державною мовою; здатність 
спілкуватися рідною (у разі від-
мінності від державної) та іно-
земними мовами; математична 
компетентність; компетентності 
у природничих науках, техніці 
та технологіях; екологічну ком-
петентність; інноваційність; ін-
формаційно-комунікативна ком-
петентність; навчання упродовж 
життя;  громадянські та соціальні 
компетентності, пов’язані з іде-
ями демократії, справедливості, 
рівності, прав людини, добро-
буту та здорового способу жит-
тя, з усвідомленням рівних прав 
та можливостей та культурна 
компетентність. Для виявлен-
ня можливостей щодо реалізації 
цих ключових компетентностей 
у фізичному вихованні школярів, 
ми провели опитування фахівців 
з фізичного виховання, яке мало 
на меті визначити думку учителів 
фізичної культури щодо можли-
вості реалізації ключових ком-
петентностей у фізичному вихо-
ванні. Так, 98% учителів фізичної 
культури зазначають, що під час 
уроку фізичної культури досить 
легко зреалізувати основні поло-
ження ключової компетентності 
«Вільне володіння державною 
мовою», 2% зазначили, що це 
зробити складно. Жодний із опи-
таних учителів фізичної культури 
не відповів, що реалізація цієї 
ключової компетентності немож-
лива під час уроку фізичної куль-
тури.

Дещо іншу ситуацію спостері-
гаємо із реалізацією ключової ком-
петентності «Здатність спілкува-
тися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мова-
ми». Про безпроблемну реалізацію 
цієї компетентності висловилися 
54% учителів фізичної культури, 
36% вважають, що складно її реа-
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лізувати, а для 10% це виявилося 
неможливим. Припускаємо, що 
складність реалізації цієї ключо-
вої компетентності у фізичному 
вихованні може бути пов’язана з 
недостатнім рівнем володіння іно-
земними мовами самих учителів 
фізичної культури (рис. 1).

Математичну компетентність 
легко зреалізувати у фізичному 
вихованні виявилося для 64% 
учителів фізичної культури, 32% 
вважають, що складно і для 4% це 
виявилося неможливим.

Щодо реалізації ключової 
компетентності «Компетентнос-
ті у природничих науках, техніці 
та технологіях», думки фахівців з 
фізичного виховання розійшлися. 
Про те, що легко реалізувати цю 
ключову компетентність у фізич-
ному вихованні школярів, висло-
вилися 46% респондентів, в той 

час як для 46% учителів фізичної 
культури виявилося складно зре-
алізувати цю ключову компетент-
ність. Окрім цього, 8% педагогів 
вважають, що неможливо зреа-
лізувати основні положення цієї 
ключової компетентності у фізич-
ному вихованні.

На думку 62% учителів фізич-
ної культури, сформувати еколо-
гічну компетентність у фізичному 
вихованні школярів легко, в той 
час як для 32% – складно і для 6% 
– неможливо (рис. 2).

Реалізувати ключову компе-
тентність «Інноваційність» у фі-
зичному вихованні 48% учителів 
фізичної культури вважають, що 
легко. Дещо менше, а саме 44% 
фахівців вважають, що складно і 
4% респондентів відзначають, що 
неможливо. У неформальних бе-
сідах учителі фізичної культури, 

які зазначали неможливість реалі-
зації цієї ключової компетентнос-
ті наголошують, що матеріально-
технічна база, інвентар шкіл на 
сучасному етапі є недостатніми 
для проведення не лише іннова-
ційних уроків фізичної культу-
ри, а й навчально-тренувальних. 
Наголошують на тому, що за-
клади загальної середньої осві-
ти не забезпечені інноваційними 
технічними засобами навчання, 
нестандартним обладнанням, 
інвентарем тощо, що природно 
ускладнює реалізацію цієї клю-
чової компетентності та спонукає 
фахівців з фізичного виховання 
до творчого підходу під час про-
ведення уроку фізичної культури. 

Застосування інформаційно 
комунікаційних технологій у на-
вчальних цілях у декілька разів 
здатне підвищити ефективність 
засвоєння матеріалу шляхом на-
очної демонстрації, закріплення 
навичок на практиці та здійснення 
ефективного контролю за навчаль-
ним процесом у цілому. Такі тех-
нології дозволять пришвидшити 
процес навчання, розширити кру-
гозір і вивести якість засвоєння 
знань на новий рівень. Українська 
система освіти обрала саме цей 
напрямок реформування, який чіт-
ко окреслений у рамках Концепції 
нової української школи (Іннова-
ційні технології для Нової укра-
їнської школи, 2018). Про те, що 
на уроці фізичної культури легко 
формувати інформаційно-комуні-
кативну компетентність вислови-
лися 48% учителів, в той час як 
46% вважають, що складно і 6% 
– неможливо.

Щодо ключової компетентнос-
ті «Навчання упродовж життя» та 
можливості її реалізації хочемо 
зазначити, що 62% учителів фі-
зичної культури вважають, що у 
фізичному вихованні сформувати 
цю ключову компетентність лег-
ко, 34% вважають, що складно і 
4% – неможливо (рис. 3).

Ми вважаємо, що ключова 
компетентність «Громадянські 
та соціальні компетентності, 

Рис. 1. Думка учителів фізичної культури щодо можливості 
реалізації мовних ключових компетентностей
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Рис. 2. Можливість реалізації екологічної 
та природничої компетентностей
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пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав 
людини, добробуту та здорового 
способу життя, з усвідомленням 
рівних прав і можливостей» може 
бути легко зреалізована у фізич-
ному вихованні школярів. Це 
пов’язано з навчанням руховим 
діям у командних видах спорту 
та естафетах, де учні можуть здо-
бути вміння працювати в команді, 
розподіляти ролі під час рухової 
діяльності, брати на себе відпо-
відальність за швидкі і правиль-
ні рішення на користь команди. 
Нашу думку підтримують 58% 
опитаних учителів фізичної куль-
тури. Про складність такої реалі-
зації висловилися 34% фахівців і 
8% вважають, що неможливо.

Такої самої позиції дотриму-

ємося і до реалізації культурної 
компетентності. Вона може бути 
легко сформована засобами фізич-
ного виховання, оскільки фізична 
культура є частиною загальної 
культури суспільства. Нашу дум-
ку розділяють 70% опитаних учи-
телів фізичної культури. Варто 
зазначити, що 28% фахівців з фі-
зичного виховання затрудняються 
знайти необхідні засоби для реалі-
зації цієї ключової компетентності 
у фізичному вихованні школярів. 
Окрім цього, на думку 2% педаго-
гів, це не можливо.

Ключову компетентність 
«Підприємливість та фінансова 
грамотність» легко формувати за-
собами фізичного виховання вия-
вилося для 32% педагогів. Однак, 
на думку 56% фахівців, цю клю-

чову компетентність сформувати 
під час уроків фізичної культури 
складно. Про неможливість фор-
мування ключової компетентнос-
ті висловилися 12% респонден-
тів. На нашу думку, така ситуація 
може бути пов’язана з тим, що 
серед учителів фізичної культури 
поняття «підприємливості та фі-
нансової грамотності» асоціюєть-
ся із питанням лише матеріально-
го збагачення, а не з формуванням 
лідерських якостей (рис. 4).

Дискусія. Наше дослідження 
показало, що у фізичному вихо-
ванні школярів, на думку вчителів 
фізичної культури, можна зреалі-
зувати усі ключові компетентнос-
ті, які визначені в Законі України 
«Про освіту» та передбачені Кон-
цепцією освітньої реформи «Нова 
українська школа». Однак варто 
зазначити, що ступінь їх реаліза-
ції неоднакова. Реалізація деяких 
із зазначених компетентностей не 
викликає труднощів у фахівців з 
фізичного виховання, а такі ком-
петентності, як інноваційність і 
підприємливість і фінансова гра-
мотність найважче зреалізувати у 
фізичному вихованні учнів. Тому 
вважаємо, що під час курсової пе-
репідготовки учителів фізичної 
культури варто звернути увагу на 
розроблення спецкурсів для учи-
телів фізичної культури саме з цих 
тем.  

Висновки. Таким чином, на 
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Рис. 3. Думка фахівців з фізичного виховання щодо реалізації 
інноваційної, інформаційно-комунікативної компетентностей і 

компетентності навчання упродовж життя у фізичному вихованні

Рис. 4. Можливість реалізації громадянських і соціальних компетентностей, культурної 
компетентності, підприємливості та фінансової грамотності у фізичному вихованні школярів
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думку учителів фізичної культу-
ри, серед усіх компетентностей 
найлегше впровадити такі ком-
петентності, як: вільне володіння 
державною мовою (82%); куль-
турна компетентність (70%); ма-
тематична компетентність (64%); 
екологічна компетентність (62%); 
навчання упродовж життя (62%). 
Дещо важче, на думку фахівців, 
упровадити громадянські компе-
тентності, пов’язані з ідеями де-
мократії, справедливості, рівно-
сті, прав людини, добробуту та 
здорового способу життя, з усві-
домленням рівних прав та мож-
ливостей (58%); здатність спілку-

ватися рідною (у разі відмінності 
від державної) та іноземними мо-
вами (54%); інноваційність (48); 
інформаційно-комунікативна 
компетентність (48%); компе-
тентності у природничих науках, 
техніці та технологіях (46%). 
Найважче, на думку учителів 
фізичної культури, реалізувати 
зміст ключової компетентності 
– підприємливість та фінансова 
грамотність (32%). 

Перспективи подальших 
досліджень. Подальші наші до-
слідження будуть спрямовані на 
здійснення порівняльного аналізу 
між ставленням учителів фізичної 

культури та учителів початкових 
класів щодо можливості реаліза-
ції ключових компетентностей у 
фізичному вихованні молодших 
школярів.

Вдячності. Висловлюємо сло-
ва подяки керівництву Львівсько-
го обласного відділення Комітету 
з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни за надану можливість провести 
опитування та неформальні бесіди 
з учителями фізичної культури.

Конфлікт інтересів. Автори 
стверджують, що не існує жод-
ного конфлікту інтересів під час 
проведення даного дослідження.  
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