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Юденок В. 

Чернігівський національний педагогічний університету імені Т.Г. Шевченка 
 

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ РУХОВИХ НАВИЧОК УЧНІВ ОСНОВНОЇ 
ШКОЛИ 

 
Стаття присвячена узагальненню та систематизації даних, накопичених щодо педагогічного контролю рухових 

навичок учнів середнього шкільного віку. Окреслено основні положення та функції системи контролю, а також проблеми, які 
склалися в сучасних умовах щодо оцінювання та педагогічного контролю у фізичному вихованні школярів та шляхи їх 
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вирішення. Обґрунтовано загальні основи та критерії системи оцінювання, методи оцінки фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, рівня сформованості рухових навичок учнів середнього шкільного віку. 

Ключові слова: фізичне виховання, педагогічний контроль, оцінювання, школярі, фізичний розвиток, рухові навички. 
 
Юденок Виталий. Оценивание и педагогический контроль физического развития двигательных навыков 

учащихся основной школы. Статья посвящена обобщению и систематизации данных, накопленных по проблеме 
педагогического контроля двигательных навыков учащихся среднего школьного возраста. Определены основные 
положения и функции системы контроля, а также проблемы оценивания и педагогического контроля в физическом 
воспитании школьников, которые сложились в современных условиях, и пути их решения. Представлены общие основы и 
критерии системы оценивания, методы оценки физического развития, физической подготовленности, уровня 
двигательных навыков учащихся среднего школьного возраста. 

Ключевые слова: физическое воспитание, педагогический контроль, оценивание, школьники, физическое 
развитие, двигательные навыки. 

 
Yudenok Vitaliy.  Evaluation and pedagogical control of the physical development of motor skills of secondary school 

age children. The article is devoted to generalization and systematization of data accumulated on pedagogical control of motor abilities 
of secondary school age children. The analysis of scientific literature showed the importance of pedagogical control to improve managing 
efficiency of physical education process at school. The basic terms and functions of control were outlined. There were identified the 
problems of evaluating and pedagogical control in physical education of schoolchildren that have developed in nowadays. Among them 
are imperfect system of testing physical fitness of children, low interest of pupils in physical education, negative attitude of parents to test 
indicators of physical fitness of schoolchildren, as well as negative emotions of pupils (especially with low- and middle-readiness) caused 
by testing, as a result are decreasing the desire to do physical exercises and deterioration of health etc. The experts suggest to repair 
the traditional communication of family and school, review testing system, increase the motivation to exercise, use differentiated 
approach etc to solve the problems that have developed. 

The general principles and criterias for the evaluation system were substantiated, there were identified evaluation methods of 
physical development, physical fitness and motor skills formation of secondary school age children. There are a lot of methods that have 
been using to evaluate the physical development of children. The most available in the pedagogical process are: visual, anthropometric, 
tables method, indexes method, methods for assessing biological age etc. The level of physical fitness of schoolchildren is investigated 
by motor tests. 

Keywords: physical education, pedagogical control, evaluation, schoolchildren, physical development, motor skills. 
 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах погіршення екологічної ситуації, різних 

соціальних чинників, збільшення типів захворювань населення тощо, фахівці наголошують на необхідності зміцнення здоров'я 
дітей та підлітків, зокрема, засобами фізичного виховання [12; 13; 14 та ін.]. Ефективність системи фізичного виховання 
забезпечується управлінням. У фізичному вихованні під управлінням розуміють процес спрямованої, контрольованої та 
регульованої зміни фізичних і духовних можливостей людини відповідно до поставленої мети. Критерієм ефективності цього 
процесу є рівень здоров’я населення, рівень фізичної працездатності та соціальної дієздатності [5, с. 90; 13, с. 348]. Отже, одним 
із основних напрямків, спрямованих на зміцнення здоров'я та розвиток фізичних якостей учнів, є ефективне управління 
процесом фізичного виховання в школі, складовими якого є планування та контроль. 

Аналіз доступної нам літератури показав, що дослідження шляхів удосконалення процесу фізичного виховання 
школярів є актуальним науковим питанням, якому присвячені численні праці як зарубіжних [16 – 22 та ін.], так і вітчизняних [1; 2; 
7; 13 – 15 та ін.] науковців. Однак дані, накопичені щодо проблеми педагогічного контролю рухових навичок учнів середнього 
шкільного віку не є вичерпаними, потребують більш глибокого вивчення, узагальнення та систематизації. Вищезазначене й 
обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-
дослідної роботи кафедри соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та 
кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Мета дослідження – на основі узагальнення спеціальної науково-методичної літератури обґрунтувати основні 
положення щодо оцінювання та педагогічного контролю фізичного розвитку рухових навичок учнів середнього шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Збір інформації про стан об'єкта управління та порівняння його дійсного 
стану з запланованим, називається контролем [5, с. 95]. Основна мета контролю у фізичному вихованні полягає у виявленні 
адекватності педагогічно спрямованих впливів та їх ефектів запланованим результатам [7, с. 7]. Цілеспрямоване управління 
підготовкою школярів повинно здійснюватися на основі комплексного контролю, провідне місце в системі якого належить 
педагогічному контролю (здійснюється вчителем фізичної культури). Контрольні функції вчителя фізичної культури в школі 
включають оцінювання теоретичних знань, фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів, педагогічне спостереження за 
процесом фізичного виховання, навчання дітей особливостям проведення самоконтролю тощо [7; 12; 13 та ін.]. Враховуючи 
основні функції, покладені суспільством на урок фізичної культури в школі (розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я 
дітей в процесі занять з метою підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності), провідне місце в системі педагогічного 
контролю належить оцінюванню, в ході якого вчитель отримує об’єктивну інформацію про фізичний розвиток рухових навичок 
учнів і, при виникненні невідповідності, приймає необхідні рішення щодо корекції процесу фізичного виховання. 
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Варто зауважити, що оцінювання навчальних досягнень учнів виконує надзвичайно важливі функції [4]: контролюючу, 
навчальну, діагностико-коригувальну, стимулювально-мотиваційну, виховну. 

Разом з тим, аналіз наукової літератури дозволяє зауважити наявність ряду проблем, які склалися в сучасних умовах 
щодо оцінювання та педагогічного контролю в системі фізичного виховання школярів: негативне ставлення батьків до 
тестування показників фізичної підготовленості учнів, а також негативні емоції школярів (особливо з низьким і середнім рівнем 
підготовленості), викликані тестуванням, внаслідок чого різке зниження бажання виконувати фізичні вправи та погіршення 
здоров'я; недосконалість системи тестування фізичного розвитку та підготовленості учнів; низький інтерес учнів до фізичного 
виховання тощо [1; 2; 6 та ін.]. 

Для вирішення проблем, які склалися, фахівці пропонують налагоджувати традиційні зв'язки сім'ї та школи, 
переглядати систему тестування, підвищувати в підлітків мотивацію до занять фізичними вправами за рахунок розвитку 
усвідомленого ставлення до рухових дій, збільшення освітньої цінності уроків, диференційованого підходу до учнів тощо [2; 3; 6 
та ін.]. 

Актуальність обраного напрямку дослідження обумовлює необхідність дослідження особливостей педагогічного 
контролю фізичного розвитку рухових навичок учнів основної школи. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури,  відповідно до навчальної програми з фізичної 
культури для загальноосвітніх навчальних закладів: 5 – 9 класи [8], може здійснюватися за такими видами діяльності: 

 засвоєння техніки виконання фізичної вправи; 

 виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату); 

 виконання навчальних завдань під час проведення уроку; 

 засвоєння теоретико-методичних знань. 
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи (містяться в програмах 

варіативних модулів), які розроблено для кожного року вивчення. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної 
культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371. 

Особливе місце в системі педагогічного контролю займає дослідження фізичного розвитку учнів – комплексу ознак, які 
характеризують морфофункціональний стан організму, рівень розвитку фізичних якостей та здібностей, необхідних для 
життєдіяльності організму. Показники фізичного розвитку характеризуються соматометричними величинами – довжина, маса 
тіла, окружність грудної клітки; фізіометричними – фізична працездатність, рівень розвитку фізичних якостей; соматоскопічними 
– розвиток кістково-м’язової системи, насичення кров’ю, відкладення жиру, статевий розвиток, будова тіла, постава [7, с. 25].  

Для оцінки фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку використовують велику кількість методів, серед яких 
найбільш доступними в процесі педагогічного контролю є: візуальні, плантоконтурографічні, антропометричні, метод таблиць, 
метод індексів, біоімпедансний аналіз, методи оцінки біологічного віку тощо [7; 9; 10; 13 та ін.]. 

З метою дослідження рівня фізичної підготовленості дітей та підлітків використовують ізольовані рухові тести, 
спрямовані на конкретну рухову активність і норми її оцінювання та комплекси рухових тестів з нормативами оцінки кожного 
тесту, а також усього комплексу тестів [7, с. 214; 11 та ін.]. 

Отже, оцінювання основних рухових якостей школярів (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності) 
здійснюється вчителем фізичної культури в процесі педагогічного тестування. Серед найпоширеніших тестів для оцінки рухових 
якостей учнів середнього шкільного віку, які є доступними для використання в школі, відповідають вимогам надійності та 
інформативності [7; 11; 13; 15 та ін.], можна назвати: біг на 30, 60, 100 м (швидкість), стрибок у довжину з місця та з розбігу, 
кидок малого м’яча на дальність (швидкісно-силові якості), нахил тулуба вперед з положення сидячи, вправа «міст», викрут 
гімнастичної палиці (гнучкість), човниковий біг 4 х 9 м (спритність), перекид вперед і назад, утримання рівноваги (координаційні 
здібності), кистьова динамометрія (статична сила), вис на зігнутих руках, сід «кутом» (силова витривалість), згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи, підтягування на поперечині та згинання-розгинання тулуба з положення лежачи в сід (силова витривалість, 
якщо на час – швидкісно-силова витривалість) тощо. 

Педагогічний контроль рівня сформованості рухових навичок школярів здійснюється з використанням орієнтовних 
навчальних нормативів, відповідно до варіативного модуля та року його вивчення. Наприклад, передачі та штрафні кидки 
(баскетбол), різновиди передач і подач (волейбол), різновиди передач, ведення та удари по м’ячу (футбол) тощо [8].  

Починати педагогічний контроль необхідно з визначення вихідного рівня можливостей і готовності учнів до виконання 
запропонованих завдань з метою вивчення динаміки зміни показників, яка виявляється в результаті оперативного контролю 
(оцінка реакцій організму школярів на запропоноване фізичне навантаження), поточного (оцінка поточних станів, які є наслідком 
фізичних навантажень у серії занять) та етапного (оцінка системи занять у межах певного етапу – чверті, семестру, навчального 
року) [7; 12; 13; 14; 15 та ін.]. 

Висновки. 
1. Аналіз наукової літератури засвідчив важливість використання педагогічного контрою для підвищення ефективності 

управління процесом фізичного виховання в школі. 
2. У результаті узагальнення та систематизації даних, було обґрунтовано основні положення контролю в процесі 

фізичного виховання, функції оцінювання, ряд проблем, які склалися в сучасних умовах щодо оцінювання та педагогічного 
контролю школярів та шляхи їх вирішення. 

3. Виявлено основні напрямки здійснення педагогічного контролю в процесі фізичного виховання: оцінка фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості, рівня сформованості рухових навичок, теоретичних знань учнів. 

Перспективи подальших досліджень передбачається провести в напрямку розробки сучасної ефективної системи 
оцінювання та контролю фізичного розвитку рухових навичок учнів основної школи. 
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