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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВСЬКОї МОЛОДІ ПОЗИТИВНОї МОТИВАЦІї  
ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ  

НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕї шКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Я
Анотація. Представлено ідею впровадження «школи сприяння здоров’я» як ефективного чинника управ-
ління пізнавальною діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл по забезпеченню здорового способу життя, 
збереження і зміцнення здоров’я. Розглядаються чинники, котрі спонукають підвищення інтересу дітей 
і підлітків до фізичного самовдосконалення в процесі організованих і самостійних занять. Доведено, що 
формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом має здійснюватись на підставі урахуван-
ня індивідуальних і типологічних особливостей нервової системи школярів, соціально-економічних умов 
життя, новаторських освітніх технологій, організаційно-методичних умов забезпечення процесу шкіль-
ного фізичного виховання. Розв’язання цих питань сприятиме вдосконаленню організаційно-методичної 
основи фізичного виховання школярів, перетворить учня з об’єкта педагогічного процесу в суб’єкт, під-
вищить його активність і зацікавленість у досягненні високого рівня власного стану фізичного здоров’я.
Ключові слова: пізнавальні здібності, фізичні уміння і навички, школа «сприяння здоров’я», інтерес, 
учитель, юнацький вік, особистість, мотивація.

prystyns’kyi volodymyr, prystyns’ka Tetyana
SHEI «Donbass State Pedagogical University»

Lysets’ka olena, Sivuk Alina
Mariupol State University

forming positiVe motiVation for Classes  
oF phYSIcAL EDucATIoN AND SporTS oN BASES oF IMpLEMENTINg ThE IDEA  

oF SchooL oF hEALTh proMoTIoN IN STuDENT YouTh
summary. It is introduced the idea of implementing the «school of health promotion» as an effective factor of 
managing the cognitive activity of pupils of secondary comprehensive school on providing a healthy lifestyle, 
preserving and strengthening health. The factors that encourage increasing the interest of children and ado-
lescents in physical self-improvement in the process of organised and independent occupations are considered. 
It is proved that forming the motivation for physical education and sports should be carried out on the basis 
of taking into account the individual and typological features of the nervous system of schoolchildren, so-
cio-economic conditions of life, innovative educational ideas, organisational and methodological conditions for 
ensuring the process of school physical education. The leading idea of this study is to identify physical culture 
and sports interests in senior school pupils of different types of educational institutions (a «school of health 
promotion» and a school of traditional type).In the course of studying the necessity-motivational characteristic 
of physical education of pupils of senior school age has been considered, motor activity and motivation for being 
occupied with physical exercises have been learnt. The activity of pupils to their manifestation of interest has 
been determined by such parameters as choosing a kind of sport, motivation for classes, regularity and number 
of classes per week, duration of one training, total time of classes per week, organisational forms of training 
(on their own, at home with parents, in the school sports section etc.), as well as the idea of the expediency of 
pursuing this or that sport. The result of functioning the technology of the «school of health promotion» should 
be of effective managing the cognitive activity. The interactive pedagogical techniques for introducing the 
cognitive learning, health-preserving technologies will ensure developing motivation for motor activity, and as 
a consequence, the need for a healthy lifestyle, preserving and strengthening health, which will improve the 
quality of education and upbringing. The attempt to resolve these issues will contribute to improving the or-
ganisational and methodological basis of physical education of pupils, will transform the pupil from the object 
of the pedagogical process into the subject, will increase her activity and interest in achieving a high level of 
his own state of physical health.
Keywords: cognitive abilities, physical abilities and skills, «school of health promotion», interest, teacher, 
adolescent age, personality, motivation.

Постановка проблеми. Останнім часом 
в Україні спостерігається погіршення 

стану здоров’я і фізичної підготовленості дітей 
та учнівської молоді. Це пояснюється насамперед 
тим, що існуюча система фізичного виховання 
не відповідає сучасним вимогам і міжнародним 
стандартам. Серед основних причин цієї ситуа-
ції необхідно відзначити, насамперед, знецінен-

ня соціальної престижності фізичної культури 
і спорту у навчально-виховних закладах освіти 
та суспільстві, що зумовлює низький рівень по-
зитивної мотивації учнів до систематичних за-
нять, потреби ведення здорового способу життя.

Означені протиріччя між необхідністю вдо-
сконалення фізкультурної освіти, зокрема, в кон-
тексті її індивідуалізації, і відсутність науково 
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обґрунтованих підходів щодо індивідуалізації 
і диференціації навчального процесу обумовили 
актуальність проведеного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема удосконалення освіти розгляда-
ється вченими на протязі всього періоду її ста-
новлення на сучасному етапі розвитку України. 
Різним аспектам оптимізації навчально-вихов-
ного процесу з фізичного виховання, особливос-
тям організації фізкультурно-оздоровчої роботи 
з учнівською та студентською молоддю присвя-
чені дослідження вчених [1; 2; 3; 4], в яких, ми 
нажаль, не знаходимо конкретних практичних 
рекомендацій і пропозицій щодо підвищення мо-
тивації до занять з урахуванням індивідуальних 
можливостей і вподобань. Поряд з цим, проблема 
вдосконалення фізичного виховання учнівської 
та студентської молоді на основі обґрунтування 
його взаємозв’язку з іншими складовими на-
вчально-виховного процесу завдяки діагностиці 
функціонального стану і здоров’я, особливостям 
їх реалізації при підготовці учителя фізичної 
культури залишається актуальною, якій присвя-
чені наукові дослідження авторитетних україн-
ський і зарубіжних вчених [5; 6; 7; 8].

Здійснений теоретичний аналіз даної пробле-
ми дозволяє стверджувати, що процес фізичного 
виховання учнівської молоді, як правило, реалі-
зується на типологічному рівні навчання рухо-
вим діям та розвитку фізичних якостей без ура-
хування новаторських технологій формування 
мотивації школярів до занять фізичною культу-
рою і спортом, ведення здорового способу життя.

Ми не випадково виділяємо ці аспекти, так як 
запропонований авторський підхід передбачає 
формування стійкої мотивації до занять фізичною 
культурою і спортом в умовах інтерактивної педа-
гогічної технології «школи сприяння здоров’я».

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вважаємо, що слушно 
було б переглянути існуючі підходи щодо реалі-
зації високого виховного потенціалу фізичного 
виховання дітей та учнівської молоді на засадах 
формування духовно-морального і психічного 
здоров’я, свідомої потреби в особистій фізичній 
досконалості, розвитку позитивної мотивації 
до систематичних занять фізичною культурою 
і спортом, надбання знань й умінь ведення здо-
рового способу життя. Розв’язання цих важливих 
соціальних завдань має складати засади відро-
дження фізичного потенціалу народу України, 
зміцнення здоров’я і підвищення фізичної під-
готовленості дітей та учнівської молоді, набли-
ження сфери фізичної культури і спорту до рівня 
світових стандартів.

Мета статті. Метою цієї роботи є обґрунту-
вання впливу позитивної мотивації до занять 
фізичною культурою і спортом на формування 
рівня фізичного розвитку і рухової підготовле-
ності учнів старшого шкільного віку на засадах 
впровадження ідеї «школи сприяння здоров’я».

Для вирішення поставлених завдань вико-
ристовувалися наступні методи дослідження: 
теоретичний аналіз і узагальнення даних літе-
ратурних джерел та інноваційного практичного 
досвіду, педагогічні спостереження, анкетуван-
ня, контрольні випробування, методи матема-
тичної статистики.

Дослідження виконано за планом роботи на-
уково-дослідної лабораторії взаємодії духовного 
й фізичного виховання дітей та учнівської моло-
ді ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (Слов’янськ) з комплексної теми 
«Оптимізація навчально-виховного процесу з фі-
зичного виховання учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів на засадах диференційно-ін-
тегрального підходу» (В. Григоренко, 2005-2013).

У дослідженні брали участь старшоклас-
ники, що навчаються у школах традиційно-
го типу (ШТТ) і «школах сприяння здоров’я» 
(ШСЗ) – міська гімназія № 1, педагогічний ліцей 
м. Слов’янська Донецької обл.

Виклад основного матеріалу. На сучасно-
му етапі розвитку знань з педагогіки, психології, 
теорії і методики фізичного виховання найваж-
ливішим завданням, на нашу думку, є реалізація 
принципів системного аналізу, що дозволяло би 
розкрити рухову діяльність в її взаємозв’язках, 
встановити її структуру і механізми регуляції.

Важливим у процесі навчання і виховання 
є участь дитини в активній діяльності, тобто ви-
рішуються завдання розвитку особистості учня 
завдяки адекватним засобам і методам засвоєн-
ня навчального програмного матеріалу.

У процесі активної рухової діяльності в учня 
формуються нові механізми психічного, розумо-
вого, морального розвитку, так звані психічні но-
воутворення, якщо вона спрямована на форму-
вання мотивації до занять фізичною культурою 
і спортом. Проведені педагогічні спостереження 
дають змогу зазначити, що одних школярів біль-
ше вмотивовує сам процес пізнання в процесі на-
вчання (занять) фізичною культурою і спортом, а 
інших – процес спілкування з однолітками.

Провідною ідеєю даного дослідження було 
виявлення фізкультурно-спортивних інтересів 
у старшокласників різних типів навчальних за-
кладів («школа сприяння здоров’я» та школа тра-
диційного типу).

У ході дослідження нами розглядалась по-
требнісно-мотиваційна характеристика фізич-
ної культури учнів старшого шкільного віку, а 
також вивчалась рухова активність і мотива-
ція до занять фізичними вправами. Активність 
учнів до прояву інтересу визначалась за такими 
параметрами, як обрання виду спорту, мотива-
ція до занять, регулярність і кількість занять 
на тиждень, тривалість одного тренування, за-
гальний час занять на тиждень, організаційні 
форми занять (самостійно, вдома з батьками, 
у шкільній спортивній секції тощо), а також 
думка про доцільність занять тим або іншим 
видом спорту.

Учням було запропоновано сформулювати 
власне ставлення щодо уроків фізичної культу-
ри, розуміння реалізації вчителем індивідуаль-
ного й диференційованого підходу, значущість 
занять фізичними вправами, достатність обсягу 
й інтенсивності фізичного навантаження на про-
тязі навчального тижня тощо. Характеристикою 
якісних показників щодо ставлення учнів до за-
нять фізичною культурою і спортом були відпо-
віді на запитання про найцікавіші види спорту, 
якими вони б хотіли займатися у позаурочний 
час, або вже займаються, а також визначення 
спонукальних мотивів до цих занять.
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Так, про своє ставлення щодо корисності, до-
цільності та необхідності уроків фізичної куль-
тури кожного дня 80,8% респондентів відповіли 
позитивно; 15,8% опитаних сумніваються у їх 
корисності та доцільності, а 3,4% взагалі вважа-
ють такі заняття для себе марною витратою часу. 
Отже, значна кількість учнів усвідомлюють пози-
тивність впливу фізичних вправ на організм, і зо-
крема на рівень здоров’я, фізичної підготовленості 
і фізичного розвитку. Тих, що сумніваються було 
37 осіб (14,6%), що, на нашу думку, пов’язано з не-
достатніми знаннями про позитивний вплив ру-
хової активності на організм, або деякими функ-
ціональними відхиленнями у фізичному розвитку 
дитини, її недостатній руховій підготовленості (за-
йва вага, невиконання нормативних тестів тощо).

Якісна складова уроку фізичної культури 
старшокласниками була оцінена досить високо. 
Так, понад 80,5% опитаних дуже подобаються 
і переважно подобаються уроки фізичної культу-
ри, що свідчить про високий емоційний і профе-
сійний рівень їх проведення, а тому вони здатні 
викликати стійкий інтерес в учнів, який пози-
тивно впливає на відвідування занять. Учнів, 
які не відвідують уроки фізичної культури взага-
лі не встановлено; тих, що рідко відвідують було 
13 осіб (5,4%), а учнів що відвідують усі заняття 
було 94,5% опитаних.

За результатами педагогічних спостережень 
було також встановлено, що режим навчальної 
діяльність учнів (особливо гімназії і ліцею) занад-
то інтенсивний, що примушує значну кількість 
старшокласників багато часу приділяти на під-
готовку домашнього завдання. Іншим чинником 
зниження зацікавленості учнів заняттями фізич-
ною культурою і спортом є те, що переважна кіль-
кість спортивних секцій в місті є платними, і не 
всі батьки мають змогу сплатити за такі заняття.

У зв’язку з цим вважаємо, що одним з ефектив-
них шляхів розв’язання даної проблеми є створен-
ня у навчально-виховному середовищі навчально-
го закладу «шкіл, або класів сприяння здоров’я», 
що значно б активізувало уроки фізичної культу-
ри, а також позакласні форми фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності і спортивні заходи.

На нашу думку, провідною метою функціону-
вання такої «школи сприяння здоров’я» має бути 
ефективне управління пізнавальною діяльністю. 
Інтерактивні педагогічні прийоми впровадження 
пізнавального навчання, здоров’язбережувальні 
технології забезпечуватимуть розвиток мотива-
ції до рухової активності, а як наслідок, потреби 
до здорового способу життя, збереження і зміц-
нення здоров’я, що сприятиме підвищенню якос-
ті навчання і виховання.

Пріоритетними завданнями реалізації цієї 
мети є:

• попередження негативних наслідків над-
мірно інтенсивного навчального процесу, що ви-
кликає нервово-психічне перенапруження учнів;

• психолого-педагогічна підтримка механіз-
мів пізнавальної діяльності учнів, які впливають 
на її ефективність;

• здійснення навчально-виховного процесу на 
засадах контролю, самоконтролю і моніторингу 
пізнавальної діяльності учнів, кола їх проблем 
(у взаємозв’язку з моральним, психічним і фізич-
ним здоров’ям);

• впровадження інтерактивних педагогічних 
технологій розвитку пізнавальної активності 
учнів щодо забезпечення оптимальної рухової 
активності, здорового способу життя, збереження 
здоров’я;

• створення для кожного учня ситуації успіху 
в найбільш значущих видах діяльності, що надає 
можливість позитивного самоутвердження в об-
ранні майбутнього фаху;

• здійснення адміністрацією, викладачами, 
психологами ситуації підтримки цікавих ініціа-
тив щодо формування потреби у веденні здорово-
го способу життя;

• визначення факторів надмірного нерво-
во-психічного напруження учнів та розробка 
діагностично-інструментального моніторингу 
здоров’я у процесі пізнавальної діяльності.

Отже, створення безпечного освітньо-вихов-
ного середовища школи – це збереження і зміц-
нення здоров’я учнів, розвиток мотивації на 
здоровий спосіб життя і підвищення культури 
здоров’я, вдосконалення функціональних і фі-
зичних можливостей організму, розвиток систе-
ми життєзабезпечення і виховання гармонійно 
розвиненої особистості.

Впровадження у навчально-виховний процес 
принципів «школи сприяння здоров’я» позитив-
но вплинуло на показники фізичного розвитку 
і фізичної підготовленості як юнаків, так і дівчат.

Так, було встановлено, що юнаки ШСЗ мали 
достовірну перевагу (в порівнянні з учнями ШТТ) 
за показниками стрибка у довжину з місця (3,3%, 
р<0,05), метання набивного м’яча (5,8%, р<0,05), 
6-хвилинного бігу (7,8%, р<0,05), стрибків зі ска-
калкою (11,5%, р<0,05). У дівчат достовірна зна-
чуща перевага була встановлена в стрибках у до-
вжину з місця (9,5%, р<0,05) та підтягуванні на 
низькій перекладині (23,7%, р<0,05).

У впровадженій технології «школи сприяння 
здоров’я» середній обсяг регламентованих занять 
з фізичної культури складав 4 години на тиж-
день: дві години – уроки фізичної культури, одна 
година – заняття плаванням, а також одна годи-
на – ігрові види (футбол, волейбол, баскетбол) три-
валістю 60 хвилин. Отже, організована рухова ак-
тивність учнів при реалізації всіх форм фізичного 
виховання займала в середньому 3-4 години на 
день, включаючи фізичну зарядку вранці та са-
мостійні заняття вдома. Добова рухова активність 
щодня в середньому складала 14-16 тисяч кроків. 
Рухову активність поєднували з процедурами за-
гартовування організму у формі фізкультурних 
занять на відкритому повітрі, відвідуванням са-
уни з контрастним душем та застосуванням ком-
плексу фітотерапії один раз на тиждень.

Відмінності між початковими і кінцевими 
даними в експериментальній групі були досто-
вірними при п’ятипроцентному рівні значущості 
у 9 випадках з 15, а в контрольній – лише в трьох, 
хоча на початку дослідження групи істотно не 
розрізнялися.

Слідуючи гігієнічним рекомендаціям при 
складанні розкладу навчальних занять (у поне-
ділок і четвер – дні відносного зниження розумо-
вої працездатності) проведення занять з фізичної 
культури планували на другий або третій уроки. 
У ці дні також проводилися профілактично-оздо-
ровчі заходи. У вівторок і середу – дні відносно 
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оптимальної розумової працездатності, акцент 
ставився на предметні уроки, а фізична культу-
ра (або плавання, спортивні ігри тощо) була на 
4 або 5 уроках.

Лікарський контроль за станом здоров’я учнів 
«школи сприяння здоров’я» здійснювався що-
місячно, а педагогічний (за фізичним і функці-
ональним станом) – три рази на рік (вересень, 
січень, травень). Інформацію заносили до інди-
відуальної карти кожного учня і надавали учи-
телю фізичної культури для здійснення дифе-
ренційованої методики навчання (підготовки). 
На уроках фізичної культури проводилося також 
планове тестування рівня фізичної підготовле-
ності учнів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на 
основі результатів дослідження необхідно зазна-
чити, що недостатній рівень позитивної мотива-
ції обумовлює у школярів старшої вікової групи 
і досить низькі показники фізичного розвитку, 
рухових здібностей, а отже і стану здоров’я. Це 
багато в чому пов’язано також з тим, що організа-
ція процесу фізичного виховання в школах з тра-
диційним підходом здійснюється ще, нажаль, без 
використання сучасних технологій формування 
у школярів мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом.

Під час дослідження було встановлено, що 
провідними мотивами до формування потреби 
у систематичних заняттях фізичною культурою 
і спортом є:

• удосконалювання конституції тіла, психо-
фізичних можливостей, стану здоров’я;

• розвиток рухової і змагальної обдарованості;
• відмова від шкідливих звичок, здоровий 

спосіб життя, загартовування організму;
• досягнення впевненості у власних можли-

востях (в умовах змагань);
• активний відпочинок, відновлення психіч-

них і фізичних можливостей.
Урахування визначених чинників сприяти-

ме формуванню достатньо високого рівня рухової 
активності школярів, що підвищуватиме фізичну 
і розумову працездатність, а також умотивованість 
до фізичної культури і спорту, здорового способу 
життя, моди на здоров’я і здоровий стиль життя.

Перспективи подальших досліджень, на 
нашу думку, полягають у розповсюдженні до-
свіду концептуального розвитку «шкіл сприяння 
здоров’я» як оптимальної адаптивної моделі зміц-
нення здоров’я учнів шляхом створення безпечно-
го і сприятливого для здоров’я фізичного, психо-
логічного і соціального середовища, формування 
стійких стереотипів здорового способу життя.
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