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Встановлено, що школярі старших класів мають низький рівень мотивації досягнення успіху. Доведено 
необхідність формування у школярів системи цінностей, яка дасть їм змогу подолати труднощі вікового 
періоду, знайти спільну мову з однолітками та родичами, покращити рівень навчальних досягнень. Роз-
глянуто можливості використання засобів фізичного виховання та спорту для формування оптимального 
рівня мотивації особистості до досягнення успіху.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень і публікацій. Резуль-

татами наукових досліджень встановлено, що 
у школярів старших класів існують певні пе-
репони щодо формування позитивної мотива-
ції до занять фізичною культурою [1; 3; 6]. 
Але, як відомо, на сьогоднішній день зростає 
потреба суспільства у гармонійно розвиненій 
особистості – творчій, активній, яка розуміє 
своє призначення в житті, здоровій фізично 
та духовно [8; 9]. В зв’язку з цим, багатьма 
дослідниками вивчається проблема підвищен-
ня культурологічної цінності фізичної куль-
тури учнівської молоді [6; 8].

Роботами Андрєєвої О.В. зазначено, що су-
часні підлітки відрізняються високим рівнем 
пізнавальної і творчої активності [1; 2]. Піз-
нання світу школярів відбувається за допомо-
гою спеціально організованого процесу вихо-
вання та розвитку, одним з головних завдань 
якого є винайти підхід, що дозволить вихо-
вати такі якості особистості, які допоможуть 
підлітку подолати будь-які життєві перепо-
ни. О.І. Гурою зазначено, що інтегральною ін-
станцією, яка забезпечує управління свідомої 
активізації людини є її Я-концепція. Усві-
домлення своїх перспектив є ведучим факто-
ром змін особистості на фізіологічному, пси-
хологічному та соціальному рівнях. Відомо, 
що у більшості людей, які мають позитивну 
самооцінку спостерігається відносно низький 
рівень особистісної тривожності та агресив-
ності, домінує внутрішній контроль [4]. 

Великого значення у розвитку особистос-
ті набуває формування в учнів мотивації до-
сягнення успіху. Д.С. Макклелланд визначив, 
що основні алгоритми вирішення завдань, що 
пов’язані з досягненням успіху формуються 
до тринадцяти років, при цьому автор за-
значає, що спрямовувати енергію підлітків 
в необхідне русло доречно засобами фізично-
го виховання та спорту. Також ним встанов-
лено, що мотивацію досягнення успіху мож-
ливо розвивати і в зрілому віці, що поширює 

можливості впливу засобів фізичного вихо-
вання та спорту на особистість людини протя-
гом всього життя [7]. Роботами Т.Ю. Круцевич 
зазначено, що специфіка фізичного вихован-
ня полягає у тому, що усвідомлена інформа-
ція стає мотивованим стимулом до виконання 
фізичних вправ і формування такого спосо-
бу життя, який сприяє досягненню особистих 
і суспільних цілей. Критерієм ефективності 
цього процесу має бути рівень здоров’я фі-
зичної працездатності і соціальної адаптова-
ності підлітків [6].

Все вищезазначене свідчить про необхід-
ність використання засобів фізичного вихован-
ня і спорту в якості ресурсу виховання підрос-
таючого покоління, що вміщує в себе не тільки 
здоров’язберігаючий потенціал, але й підґрун-
тя для розвитку психічних якостей особистос-
ті, необхідних для життєвої адаптації.

Мета дослідження – визначити можливості 
формування мотивації досягнення успіху учнів 
старших класів у процесі фізичного виховання. 

Для досягнення поставленої мети вико-
ристовувались наступні методи досліджень: 
аналіз спеціальної науково-методичної літе-
ратури; вивчення та узагальнення педагогіч-
ного досвіду, педагогічні методи (анкетування, 
спостереження, бесіда), методи математичної 
обробки отриманих результатів. 

У дослідженні прийняли участь 45 учнів стар-
ших класів (24 хлопця та 21 дівчина), які навча-
ються у загальноосвітній школі № 62 м. Києва.

Опитування школярів здійснювалося за 
бланковою методикою А. Кареліна «Шкала 
оцінки потреби у досягненні» для визначен-
ня мотивації досягнення та прагнення до по-
кращення своїх результатів. Шкала вміщує 
22 судження, з приводу яких можливими є два 
варіанти відповідей – «так» або «ні». За відпо-
віді, які співпадають з ключовими (згідно коду) 
отримується один бал, отримані бали підрахо-
вуються. За результатами підрахунку оціню-
ють рівень мотивації: низький, середній та ви-
сокий (за поданою в методиці таблицею) [5].
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Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як відомо, мотивація досягнення та прагнен-
ня до покращення своїх результатів в зна-
чній мірі залежать від впевненості людини 
в своїх можливостях, бажанні їх реалізувати 
та досягти успіху в обраній діяльності. Саме 
тому одним з завдань проведеного нами опи-
тування було визначення думок респондентів 
з приводу причин досягнення успіху у жит-
ті людини. Аналізуючи відповіді опитаних 
нами учнів-старшокласників, встановлено, що  
71% хлопців вважають, що успіх у житті за-
лежить не від дій самої людини, а від щасли-
вого випадку. З цим згодні і більшість дівчат –  
61% позитивних відповідей. 50% хлопців 
та 33% дівчат дали позитивну відповідь на за-
питання про втрату сенсу життя після втрати 
улюбленої роботи, а 75% хлопців та 40% ді-
вчат вважають, що люди більше страждають 
від невдач на роботі, ніж від негативних сто-
сунків з родичами. При цьому кінцевий ре-
зультат є важливішим за сам процес вико-
нання справи для 62% хлопців та 52% дівчат. 

При визначенні думок учнів щодо ствер-
дження, що більшість людей живуть 
у мріях про далекі досягнення, ніж сьогоден-
ня, позитивну відповідь надали 58% хлопців та  
38% дівчат. Зацікавив той факт, що 50% хлоп-
ців та 38% дівчат вважають, що в їх житті від-
бувається більше успіхів, ніж невдач. Звертає 
на себе увагу, що 66% хлопців та 76% дівчат 
більше вітають емоційних людей ніж діяльних, 
що може свідчити про їх ще не зрілий вік.

50% хлопців та 52% дівчат навіть в про-
стій роботі намагаються щось вдосконалити, 
покращити. На нашу думку, це може свід-
чити про творчий підхід учнівської моло-
ді до процесу виконання будь-якої роботи. 
При цьому насторожує те, що 37% хлопців 
та значна кількість дівчат (61%) захоплю-
ються думками про успіх і можуть забути 
про техніку безпеки. На наш погляд на цей 
факт слід звернути особливу увагу при пла-
нуванні рухової діяльності учнів, до якої 
також відноситься організація і проведення 
уроків фізичної культури в школі. Адже не 
дотримання правил техніки безпеки на уро-
ках може призвести до травматизму. Отри-
мані результати є додатковим аргументом 
того, що проведення уроків фізичної куль-
тури у старших класах має забезпечуватись 
двома вчителями на один клас.

66% хлопців та 47% дівчат визначають, що 
їх близькі вважають їх лінивими. При цьому 
33% хлопців та майже в два рази більше ді-
вчат (70%) вважають, що в їх невдачах винні 
обставини, а не вони самі. Це факт може свід-
чити про те, що дівчата в старшому шкіль-
ному віці менше відповідальні, ніж хлопці.  
54% хлопців та 71% дівчат впевнені, що вони 
не мають будь-яких здібностей, але мають 
терпіння, при цьому 66% хлопців та 47% 

дів чат впевнені, що саме лінь, а не сумніви 
змушують їх відмовлятися від своїх намірів.  
70% хлопців та 42% дівчат вважають, що їх 
батьки занадто багато контролюють їх. 

Звертає на себе увагу невисокий відсоток 
учнів, які вважають себе впевненими в собі – 
52% дівчат та лише 33% хлопців. При цьому 
з’ясовано, що 58% та 52% хлопців та дівчат 
(відповідно) готові ризикувати для досягнен-
ня успіху, навіть якщо шанси на вдачу малі.  
62% хлопців вважають себе старанними людь-
ми, щодо дівчат – 66%. Виходячи з зазначе-
ного, можливо дійти висновку, що організа-
ція навчальної діяльності учнівської молоді 
потребує створення таких умов, в яких учні 
могли б себе проявити з кращої сторони і ре-
алізувати свої здібності. На наш погляд, для 
підвищення самооцінки школярів необхідно 
залучати їх до участі та проведення різнома-
нітних спортивних свят, конкурсів, вікторин, 
туристичних походів вихідного дня, екологіч-
них стежок.

Викликає інтерес той факт, що 58% хлоп-
ців та 61% дівчат старшого шкільного віку 
відчувають збільшення енергії та потребу її 
реалізації. При цьому 58% та 57% хлопців 
та дівчат (відповідно) в своїй діяльності від-
дають перевагу більш оригінальним речам, 
ніж повсякденним. Ми вважаємо, що такий 
мотив доцільно розвивати через процес за-
гальної фізичної підготовки учнів, використо-
вуючи різноманітні засоби та сучасні форми 
організації занять.

Особисто здивував той факт, що 66% хлоп-
ців та 38% дівчат впевнені у тому, що близькі 
родичі зазвичай не підтримують їхні плани 
та інтереси. 66% хлопців та 57% дівчат вва-
жають, що для їхнього життя та праці по-
трібно менше ресурсів ніж для їхніх товари-
шів. Також було встановлено, що 66% хлопців 
та 52% дівчат вважають, що мають більше на-
полегливості, ніж здібностей. Однією з голо-
вних причин такого становища є відсутність 
у старшій загальноосвітній школі комплек-
сної роботи з формування мотивації учнів до 
досягнень успіху та до занять фізичною куль-
турою.

Використання обраної методики дослі-
джень дає змогу конкретизувати отримані 
відповіді та визначити рівень мотивації до-
сягнення опитуваних. 

Підраховуючи отримані за відповіді бали, 
визначається низький, середній та високий 
рівень мотивації згідно наведеної у методи-
ці таблиці [5]. Підводячи підсумки власних 
результатів опитування, нами встановлено, 
що за даною методикою для значно більшої 
кількості учнів старшого шкільного віку ха-
рактерним є низький рівень мотивації до-
сягнень – 87,5% хлопців та 90,5% дівчат. 
З високим рівнем мотивації учнів не виявлено 
(рис. 1, рис. 2). 
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 Рис. 1. Співвідношення учнів старшого шкільного віку 
(хлопці) з середнім (87,5%) та низьким (12,5%) рівнем 
мотивації досягнень 

Рис. 1. Співвідношення учнів старшого  
шкільного віку (хлопці) з середнім (87,5%)  

та низьким (12,5%) рівнем мотивації досягнень
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 Рис. 2. Співвідношення учнів старшого шкільного 
віку (дівчата) з середнім (90,5%) та низьким (9,5%) 
рівнем мотивації досягнень 

Рис. 2. Співвідношення учнів старшого  
шкільного віку (дівчата) з середнім (90,5%)  

та низьким (9,5%) рівнем мотивації досягнень

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. На формування мотивації школярів 
10-11 класів до занять фізичною культурою 
впливають різноманітні чинники – педагогіч-
ні, комунікативні, особистісні та соціально-еко-
номічні. Бажання фізично вдосконалюватись 
пов’язане і з мотивацією досягнень. За резуль-
татами нашого опитування, встановлено, що 
більшість дівчат і хлопців старшого шкільного 
віку мають низький рівень мотивації досягнен-
ня – кількість отриманих балів нижче 11. Висо-
кого рівня мотивації досягнення у респондентів 
не виявлено. Середній рівень мотивації досяг-
нення мають 12,5% хлопців та 9,5% дівчат.

Низький рівень мотивації досягнення учнів 
є причиною виявлених у них заниженої само-
оцінки та недостатньо дружніх стосунків з роди-
ною. На наш погляд, підвищенню рівня мотивації 
досягнень може сприяти залучення учнів до ак-
тивних занять фізичним вихованням та спортом, 
формування у них бажання фізично вдосконалю-
ватися та перемагати. Заняття фізичним вихо-
ванням та спортом дозволять сформувати у учнів 
систему цінностей, яка дасть їм змогу впорати-
ся з труднощами в навчанні, спілкуванні з одно-
літками та батьками, сприятимуть збереженню 
здоров’я та вирішенню низки питань, в яких ма-
ють розумітися учні старшого шкільного віку.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з вирішенням проблеми підвищення 
мотивації школярів старших класів до занять 
фізичним вихованням та визначенням впливу 
занять різними видами рухової активності на 
рівень мотивації досягнення успіху.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация
Установлено, что школьники старших классов имеют низкий уровень мотивации достижения успе-
ха. Доказана необходимость формирования у школьников системы ценностей, которая позволит им 
преодолеть трудности возрастного периода, найти общий язык со сверстниками и родственниками, 
улучшить уровень знаний. Рассмотрены возможности использования средств физического воспитания 
и спорта для формирования оптимального уровня мотивации личности к достижению успеха.
Ключевые слова: мотивация, достижение успеха, уверенность в себе, ученики старших классов, фи-
зическая культура.
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FORMATION OF MOTIVATION OF ACHIEVING SUCCESS  
OF SENIOR CLASSES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION

Summary
It has been established that high school students have a low level of motivation to succeed. The neces-
sity of forming a system of values among pupils, which will enable them to overcome the difficulties 
of the age period, to find a common language with peers and relatives, to improve the level of educational 
achievements is proved. Possibilities of using physical education and sports are considered for formation 
of the optimum level of personality motivation to achieve success.
Keywords: motivation, success, self-confidence, high school students, physical culture.


