
«Young Scientist» • № 3.1 (43.1) • March, 2017 159

© Клюс О.А., Скавронський О.П., 2017

УДК 373.3.015:796

ВИЗНАЧЕННЯ І ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Клюс О.А., Скавронський О.П.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

У даній статті розкрита проблема здоров'я дітей в контексті рухової активності. Проведено аналіз опиту-
вання дітей щодо визначення інтересу до фізичних вправ, а також механізм що спонукає до їх виконання. 
Узагальнені дані опитування вчителів молодших класів щодо обізнаності інтересу дітей до фізичних вправ 
та урахування їх під час проведення практичних занять. Враховуючи такий зв’язок вчителі зможуть 
покращати рухову активність молодших школярів створюючи позитивне ставлення дітей до фізичних 
вправ. Формуватимуть мотивацію до систематичних занять фізичними вправами.
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Постановка проблеми та аналіз резуль-
татів останніх досліджень. Навчання та 

виховання молодших школярів є актуальністю 
сьогодення, оскільки саме в цей період форму-
ються підвалини фізичного, духовного, інтелек-
туального та творчого розвитку дитини. Дослід-
ники різних галузей науки [6; 7] відзначають, що 
одним із найефективніших засобів оптимізації 
навчальної діяльності учнів початкової школи 
є фізична активність. Передусім це зумовлено 
біологічною потребою організму, зумовлена гене-
тично та у певний період виступає провідною в 
розвитку різних систем організму, особливо до-
шкільнят. У наступному періоді вона продовжує 
відігравати важливу роль в розвитку організму, 
становленні й удосконаленні його систем [1; 5; 9]. 

Останні дані [8] засвідчують, що фізична ак-
тивність дітей під час навчання в ЗОШ є не-
достатньою для оптимального розвитку. Зо-
крема, норма фізичної активності для дитини 
протягом доби повинна становити, у середньому,  
3,0–3,5 години або від 15 до 20 тис. кроків [2]. 
Тижневою нормою для дитини 7–10 років вважа-
ється фізична активність, що відбувається про-
тягом 7–10,5 годин, а її параметри становлять від 
60 до 80% максимально можливих, енерговитра-
ти – на рівні 2000–2500 ккал. Ураховуючи ці па-
раметри та результати проведених досліджень 
засвідчується знижена норма фізичної активнос-
ті у понад 80% учнів початкової школи. 

Проведений у зв’язку з цим паралельний ана-
ліз даних у наукової літератури засвідчив, що 
біля 80% учнів початкової школи відзначають-
ся нижчими від норми значеннями різних мор-
фофункціональних показників [12]. При цьому в 
аспекті частоти вияву захворювань відзначаємо 
таке: найбільш поширеними є хвороби органів 
дихання, оскільки зустрічаються у 48,6% учнів 
початкової школи, є захворювання органів трав-
лення (кількість дітей із такими захворювання-
ми становить 7,9%), ендокринні хвороби, розлади 
харчування й інші порушення обміну речовин 
(5,3%), а також захворювання шкіри (4,6%), 
кістково-м’язової (4,5%) і нервової (3,3%) систем. 

За даними іншого дослідження [4] біля 70% 
учнів початкової школи відзначаються дисгармо-
нійним загальним розвитком, понад 65% – упо-
вільненим темпом біологічного розвитку. Велика 
кількість розроблених програм в цій галузі ні як 
не покращує стан здоров’я дітей а навпаки з ро-
ком погіршується. Це можна пов’язати з розви-

тком комп’ютерної-технологій: інтересом дітей 
до галузі комп’ютерних ігор, мобільних ігор, пе-
регляду телепередач що забирає велику части-
ну часу дитини порушуючи раціональний режим 
дня [13, с. 8-9].

Значне поліпшення фізичного виховання не-
можливе без захоплення дитини фізичною куль-
турою [11, с. 113; 3, с. 134] У зв’язку з цим важ-
ливою є обізнаність учителів про інтереси дітей, 
мотиви, що сприяють підвищенню їх активнос-
ті під час занять фізичними вправами а також 
ефективність своїх дій (учителів) у напрямі по-
кращення фізичного стану дітей.

Мета статті дослідити стан інтересу молод-
ших школярів до фізичних вправ та визначити 
дієві стимули що забезпечують спонукання до 
рухової активності.

Методи та організація дослідження – для 
досягнення мети були використанні такі загаль-
нонаукові методи: аналіз, систематизація, уза-
гальнення даних, соціологічні методи: анкетне 
опитування.

Виходячи із зазначеного провели анкетне опи-
тування 342 дітей м. Кам'янця-Подільського, які 
були учнями других класів, 150 учителів фізич-
ного виховання і 150 учителів початкових класів 
Хмельницької області.

Результати дослідження. Проведеним анкет-
ним опитуванням виявили, що уроки фізичної 
культури подобаються 52,6% респондентів, а для 
40,6% вони є улюбленими. Іншими словами, 93,2% 
учнів других класів відзначалися позитивним 
ставленням до фізичного виховання. Це підтвер-
дила відповідь на інше питання: «Чи виконуєш 
ти фізичні вправи в інший час дня ?». Зокрема 
52,9% використовує такі вправи у формі ранко-
вої гігієнічної гімнастики, 19,6% – у формі само-
діяльних групових (з батьками) занять такими 
вправами у позашкільній діяльності, 12,3% – на 
перервах між уроками, а 35,7% – під час занять 
у спортивних секціях.

З’ясовуючи позицію учнів у питанні, 
пов’язаному з необхідністю враховувати вчите-
лем їхні побажання щодо використання на уроках 
фізичної культури певних видів вправ,одержали 
такі відповіді: 46,8% респондентів дали позитив-
ну відповідь, 38,3% – що їх влаштовують вправи, 
які пропонує вчитель, решта 14,9% – відзначали-
ся невизначеною позицією, що дозволило відне-
сти їх до перших, оскільки вони не використали 
варіант відповіді «мені і так все подобається». 
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Іншими словами такі відповіді свідчили (бе-

ручи до уваги кількість респондентів із першим 
та останнім варіантами – 85,1%), що вчителі 
фізичного виховання (початкових класів) лише 
частково враховують інтереси учнів щодо пев-
них видів фізичних вправ, а деякими причинами 
такого стану можуть бути незнання інтересів і 
побажань учнів, а також особливості змісту про-
грамного матеріалу.

Конкретизуючи відповіді на попереднє пи-
тання у напрямі з’ясування пріоритетних для 
учнів видів фізичних вправ із передбачених на-
вчальним матеріалом, виявили таке: найбільшій 
кількості респондентів, а саме 42,1% подобаються 
рухливі й спортивні ігри, потім (37,7%) – біго-
ві вправи. Дещо меншій кількості респондентів 
(29,8%) подобаються естафети, потім – гімнас-
тичні вправи (28,4%), вправи з метання (23,4%), 
під музику (22,2%), стрибкові (19,9%), на лижах 
(12,6%), а найменшій кількості респондентів 
(11,4%) – вправи туризму. 

У зв’язку з одержаними даними щодо доміну-
ючої позиції ігрової діяльності в структурі інтер-
есів значної кількості респондентів та загальнові-
домим фактом про високий інтерес до рухливих 
і спортивних ігор молодших школярів, конкрети-
зували їх уподобання до певних видів таких ігор. 
Відповіді на відповідне питання засвідчили, що 
найбільше учнів бажає на уроках брати участь 
у рухливих іграх із елементами футболу (24,2%) 
і гімнастики (20,2%), дещо менше (19,9%) – іграх 
із біговими вправами, у різноманітних естафетах 
(18,1%) та іграх із елементами баскетболу (17,5%).

Відповіді на інше питання анкети засвідчи-
ли, що 56,4% опитаним дівчаткам і хлопчикам 
подобається виконувати фізичні вправи разом, 
26,3% – окремо, а решта (17,3%) виявила неви-
значену позицію. Проте на практиці (під час за-
нять фізичної активності у позаурочний час) в 
більшості випадків має місце долучення до ігро-
вої діяльності протилежної статі, про що свідчать 
відповіді на контрольне питання, – підтвердило 
це 74,6% дітей. Зазначене свідчить про доціль-
ність уведення в зміст уроків фізичної культури 
завдань, що передбачають поділ дітей за стате-
вою ознакою, оскільки це сприятиме підвищенню 
конкуренції усередині одностатевої частини ко-
манди, а отже спонукатиме до найкращого ви-
конання поставленого завдання. 

Що стосується ситуативних чинників, ура-
хування яких сприяє формуванню позитивної 
мотивації дітей до занять фізичними вправами, 
то із пропонованих анкетою найбільш значущим 
виявився приз або грамота, – перевагу такому 
стимулу надало 49,1% респондентів, потім – ви-
сокий бал оцінки (28,7%), подяка у щоденнику 
(11,7%) та усна відзнака у класі (9%).

Одержані дані підтверджують, по-перше, 
наукові знання та практичний досвід про до-
мінування рухливих і спортивних ігор у струк-
турі інтересів учнів початкової школи щодо ви-
дів фізичних вправ і, по-друге, високий інтерес 
7-річних дітей до занять такими вправами. Для 
підтримання останнього необхідно: формувати 
позитивне ставлення дітей до фізичної активнос-
ті у позаурочний час; підвищити увагу вчителя 
до роботи з батьками в аспекті реалізації їхньою 
дитиною такої активності вдома; враховувати 

побажання дівчаток і хлопчиків про спільне й 
роздільне виконання рухових завдань; підвищи-
ти об’єктивність оцінювання врахуванням інди-
відуальних особливостей дитини у показниках 
фізичного стану.

Результати опитування вчителів фізично-
го виховання та початкових класів щодо ком-
петентності. Відповіді на питання анкети надало 
68% учителів початкових класів і 16,7% фізич-
ного виховання, стаж роботи яких становив по-
над 15 років, відповідно 17,3 і 26,7% – зі стажем 
роботи від 6-и до 15-и років, решта – зі стажем 
від 1 до 5 років. Це дозволяло характеризувати 
одержану інформацію як об’єктивну. 

Дані анкетного опитування засвідчили, що вчи-
телі як початкових класів, так і фізичного вихо-
вання, практично не здійснюють контролю за со-
матичним здоров’ям учнів. Так, незважаючи на 
ствердну відповідь у відповідному питанні 94,7% 
учителів початкових класів та 90% учителів фі-
зичного виховання, в іншому (контрольному) пи-
танні про конкретні заходи і методи, які вони вико-
ристовують для вирішення цього завдання, тільки 
12,7% учителів початкових класів та 1,3% учителів 
фізичного виховання зазначили показник «зовніш-
ні ознаки і ЧСС», відповідно 10% та 18,7% – «за 
допомогою тестів», але при цьому вони їх не кон-
кретизували. Крім цього, тільки 17,3% учителів фі-
зичного виховання зазначили, що використовують 
такий показник як «антропометрія і ЧСС», інші 
8,7% – показник «настрій, втома, працездатність, 
бажання займатися фізичними вправами». Поміж 
учителів початкових класів 5,3% вказало, що для 
вирішення означеного завдання вони використо-
вують показник «відвідування уроків у школі», 
4,7% – «дані медичного обстеження», а 2,7% – на-
віть такий показник як «бесіда». Відповіді решти 
респондентів не узгоджувалися зі змістом питання, 
що, враховуючи вищезазначені дані, засвідчувало 
низький і нижчий від середнього рівні знань від-
повідно учителів початкових класів та фізичного 
виховання у питанні ефективних методів контролю 
за соматичним здоров’ям дітей протягом певного 
періоду (семестр, навчальний рік) та за їх поточ-
ним станом під час уроку фізичної культури чи 
іншої форми занять.

З’ясувалося також, що 76% учителів фізич-
ного виховання та 76,7% учителів початкових 
класів під час урочної і позаурочних форм за-
нять фізичними вправами враховують інтереси 
і побажання дітей щодо виконання певних ви-
дів таких вправ, а роблять це інколи відповідно 
22 і 22,7%. Проте відповіді свідчать, що у цьому 
випадку вчителі значною мірою послуговуються 
власним досвідом, згідно якого учням найбільше 
подобаються рухливі ігри, таку відповідь надало 
83,1% учителів фізичного виховання та 89,3% – 
початкових класів. Дещо менше вчителів (60,7% – 
фізичного виховання, 80% – початкових класів) 
відзначило інтерес дітей до естафет, потім – до 
спортивних ігор (відповідно 48,7 і 64%), гімнас-
тичних вправ (33,3 і 42%), ритмічної гімнастики 
(8,7 і 20,7%), лижної (10 і 6,7%) та кросової (8 і 
6%) підготовок. Інші запропоновані анкетою види 
фізичних вправ учителі практично не брали до 
уваги. Зазначене свідчить, що інформація, на яку 
покладаються вчителі як початкових класів, так і 
фізичного виховання, певною мірою узгоджуєть-
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ся з дійсним станом речей щодо видів фізичних 
вправ, які дітям подобаються найбільше. 

Вивчення цього питання в аспекті найбільшо-
го інтересу дітей до певних розділів навчального 
матеріалу програми з фізичного виховання для 
ЗНЗ, виявило наступне: на думку 84,7% учителів 
фізичного виховання та 92% учителів початкових 
класів таким є розділ «Спортивні ігри», відповід-
но 32 і 44,7% – «Гімнастика», в іншому їхні думки 
відрізнялись. Так в учителів фізичного виховання 
наступним за значущістю був розділ «Туризм» 
(22,7%), тоді як в учителів початкових класів – 
«Легка атлетика» (33%), потім – «Лижна підго-
товка» (відповідно 8,7 і 12,7%), «Легка атлетика» 
(8%) і «Туризм» (8,7%). Такі дані при порівнянні 
з одержаними в учнів вказують на об’єктивність 
інформації вчителів щодо зацікавленості перших 
до розділів програмного матеріалу.

Що стосується реалізації на практиці вище-
зазначеної інформації, то 62% учителів фізич-
ного виховання та 63,3% – початкових класів 
відзначили свою спроможність поєднувати різні 
побажання, інтереси учнів на уроках фізичної 
культури і позаурочних формах занять. Проте 
лише окремі з них дали відповідь на питання, що 
передбачало конкретну уточнюючу інформацію 
про способи досягнення такого поєднання: най-
більше, а саме 9,3% учителів фізичного вихован-
ня до таких віднесли «використання різних форм 
роботи», 8,7% учителів початкових класів – «даю 
змогу обирати рухливу гру», відповідно 6,7 та 
4,7% – «пропозиції різного програмного матері-
алу» і «намаганням підібрати рухливі ігри, що 
подобаються як дівчаткам, так і хлопчикам», 4 та 
2,7% – «урахування побажань більшості» та «не 
примушенням учня виконувати те, що його не 
подобається». Водночас відзначаємо, що ці дані 
не відображали дійсного стану, оскільки на таке 
уточнююче питання більшість учителів фізич-
ного виховання та початкових класів взагалі не 
дали ніякої відповіді, решта (крім зазначених) – 
різноманітні варіанти, що за змістом не відпові-
дали сутності питання.

Крім вищезазначеного, одержані дані виявили 
лише часткову поінформованість учителів про 

ситуативні чинники, що спонукають їхніх учнів 
до активності в ході занять фізичними вправами 
та сприяють формуванню позитивної мотивації 
до таких занять. Зокрема найбільше учителів 
фізичного виховання, а саме 73,3%, перекона-
ні, що основним у такій структурі є заохочення 
оцінкою, а найбільше вчителів початкових класів 
(68%) – що основним є усне схвалення дій учня, 
потім – відповідно схвалення дій (52%) та заохо-
чення оцінкою (54%), вручення призу чи грамоти 
(32,7%) та запис у щоденнику (40,7%); інші про-
поновані анкетою варіанти розглядало як мож-
ливі значно менше вчителів.

Висновок. Отже одержані дані підтверджу-
ють, по-перше, наукові знання та практичний 
досвід про домінування рухливих і спортивних 
ігор у структурі інтересів учнів початкової шко-
ли щодо видів фізичних вправ і, по-друге, ви-
сокий інтерес 7-річних дітей до занять такими 
вправами. Для підтримання останнього необхід-
но: формувати позитивне ставлення дітей до фі-
зичної активності у позаурочний час; підвищити 
увагу вчителя до роботи з батьками в аспекті ре-
алізації їхньою дитиною такої активності вдома; 
враховувати побажання дівчаток і хлопчиків про 
спільне й роздільне виконання рухових завдань; 
підвищити об’єктивність оцінювання врахуван-
ням індивідуальних особливостей дитини у по-
казниках фізичного стану.

Практичний досвід учителів початкових кла-
сів та фізичного виховання сприяє формуванню 
у них досить високого рівня поінформованості 
про інтереси учнів щодо виконання певних видів 
фізичних вправ. Водночас учителі початкових 
класів не надають належного значення оцінці, 
яка є вагомим стимулом для учнів у аспекті під-
вищення їх активними під час занять фізичними 
вправами, а також відзначаються низьким рів-
нем упровадження знань про інтереси і побажан-
ня учнів у практичній діяльності. Одну з причин 
останнього вбачаємо у відсутності інформації про 
можливі способи вирішення означеного завдан-
ня, що в свою чергу зумовлює необхідність про-
ведення відповідних досліджень та підготовки 
відповідних пропозицій, рекомендацій.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация
В данной статье раскрыта проблема здоровья детей в контексте двигательной активности. Проведен 
анализ опроса детей по определению интереса к физическим упражнениям, а также механизм вызы-
вающий к их выполнению. Обобщенные данные опроса учителей младших классов об осведомленности 
интереса детей к физическим упражнениям и учета их во время проведения практических занятий. 
Учитывая такую связья учителя смогут повысить двигательную активность младших школьников 
создавая положительное отношение детей к физическим упражнениям. Сформировать мотивацию к 
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Ключевые слова: младшие школьники, здоровье, двигательная активность, физические упражнения, 
мотивация.
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DETERMINATION AND CONSIDERATION OF THE INTEREST OF JUNIOR PUPILS 
TO MOTOR ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION

Summary
This article reveals the problem of children’s health in context of their motor activity. The analysis of the 
survey of children’s interest to physical exercises and of mechanism which encourages them to fulfilling 
them has been carried out. The survey data of junior school teachers about awareness of pupils’ interest to 
physical exercises and taking that into consideration during practical classes were generalized. Considering 
this connection, teachers will be able to improve the motor activities of junior schoolchildren by means of 
creating the children’s positive attitude to physical exercises. They will form the motivation to systematic 
physical exercises.
Keywords: junior schoolchildren, health, motor activity, physical exercises, motivation.


