
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2011. V.2. P. 217-221  УКРАЇНИ. 2011. Т.2. С. 217-221 
    

  

© Ріпак М., Мартин П., Ріпак І., 2011 

 
УДК 796. 071. 4 – 057. 874 „3774”  
 

ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ЗАЛУЧЕННЯ  
ШКОЛЯРІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ  

У ВІЛЬНИЙ ВІД НАВЧАННЯ ЧАС 
 

Мар’яна РІПАК, Петро МАРТИН, Ігор РІПАК  
 

Львівський державний університет фізичної культури 
 

Анотація. У статті проаналізовано вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фі-
зичними вправами у вільний від навчання час. Висвітлено роль педагогічного колективу у формуванні в 
учнів потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури. З’ясовано, які чинники, на думку педаго-
гічного колективу, впливають на активність учнів у заняттях фізичною культурою і спортом у вільний від 
навчання час. Встановлено, як педагогічні працівники впливають на залучення учнів до цих занять. 
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Постановка проблеми. На кожному етапі розвитку суспільства до вчителя ставилися 
найвищі вимоги, як до особи, яка повинна забезпечити й реалізувати інтелектуальний, соці-
альний, моральний та фізичний розвиток людини.  

Важливість суспільної ролі педагога, його адаптації в сучасній школі зумовлена тим, що 
освіта – це єдиний соціальний інститут, через який проходить кожна людина, стаючи особи-
стістю, фахівцем і громадянином [5]. 

Особистість вчителя відіграє головну роль у навчально-виховному процесі школярів. 
Вона є важливим джерелом наукової, світоглядної і морально-етичної інформації. Вчитель 
організовує не лише свою діяльність, але й керує діяльністю учня, процесом засвоєння знань, 
працею, поведінкою учнів [1, 2, 4].  

Сьогодні загальноосвітній школі потрібен учитель, який не просто передає знання уч-
ням, а й здатний залучати своїх вихованців до щоденних занять фізичними вправами і загар-
тування, а також створює умови для формування всебічної і гармонійної особистості школя-
ра. Власне у школі потрібно сформувати у дітей потребу у зміцненні здоров’я. І в цьому про-
цесі має брати участь увесь педагогічний колектив [4, 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виховання здорових учнів під час навчання 
в школі є одним із важливих завдань сьогодення. За даними науково-дослідних установ, за 
час навчання в школі кількість здорових дітей зменшується у 3 – 4 рази (А. Приходько, 2000; 
І.М. Поташнюк, 2001; Пухальська І., 2003; Вінтюк Ю.В., 2009 та ін.).  

Стан здоров’я і рівень працездатності учнів значною мірою залежить від ефективності 
їхнього фізичного виховання. Тому необхідно шукати можливості вдосконалення процесу 
фізичного виховання в школах за рахунок оптимізації діяльності учнів, яка залежить від ре-
зультативності роботи вчителів. 

Учителі повинні формувати в учнів потребу у зміцненні здоров’я, вміння підтримувати 
свій організм здоровим на основі валеологічних знань, звичку до самостійних занять фізич-
ними вправами, виховувати активну життєву позицію, моральні та вольові якості, сміливість, 
рішучість, наполегливість.  

Проте на практиці дуже часто спостерігається байдуже ставлення більшості керівників 
шкіл, педагогічного колективу до проблеми зміцнення здоров’я учнів, їхньої фізичної підготов-
леності. Фізична культура для більшості вчителів ще не стала особистою цінністю, не знахо-
дить належного відображення в їхньому способі життя, не вважається чинником педагогічної 
культури. Науковці стверджують [3], що загальний рівень фізичної культури педагогічних ко-
лективів шкіл оцінюється як низький. У той же час є позитивні приклади високого рівня здо-
ров’я, фізичної підготовленості учнів тих загальноосвітніх шкіл, де справа фізичного виховання 
є предметом уваги всього педагогічного колективу (Д. Данилов, 2002; М.І. Горбенко, 2003). 
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Ще В.О. Сухомлинський (1976; 1977) підкреслював велику силу впливу педагогічного 
колективу на особистість школяра. На його думку, першоосновою всієї навчально-виховної 
роботи, предметом особливої уваги педагогічного колективу школи завжди повинно бути 
здоров’я учнів. Учитель повинен давати учням ґрунтовні знання та постійно турбуватися про 
їхнє здоров’я, причому виконання другого завдання він вважав найважливішим у діяльності 
педагога. Розвиток здібностей, нахилів, талантів, певні досягнення в оздоровленні дітей, на 
думку В.О. Сухомлинського, прямо залежали від особистості вчителя [8]. 

Варто виокремити праці професора Б.М. Шияна [9, 10], який висвітлює роль педагогіч-
ного колективу в розв’язанні завдань фізичного виховання учнів. На його думку, лише спіль-
ними зусиллями педагогічного колективу школи, учнів та їхніх батьків, громадських організа-
цій можна створити по-справжньому дієву систему фізичного виховання, легше розв’язувати 
різні організаційні питання, пожвавити позакласну спортивно-масову роботу, сформувати в 
учнів стійкий інтерес до систематичних занять фізичними вправами. 

Проте у сучасних наукових дослідженнях вивчаються здебільшого проблеми готовності 
до педагогічної діяльності майбутніх учителів молодших класів або вчителів фізичної куль-
тури (М.Т. Данилко, 2000; Н.М. Мацкевич, 2001) і не вивчається питання готовності вчителів-
предметників пропагувати здоровий спосіб життя та цінності фізичної культури. Трапляються 
поодинокі публікації, які стосуються визначення ролі класного керівника у формуванні фізи-
чної культури особистості школярів [4]. 

Враховуючи зазначене, дослідження впливу особистості вчителя на залучення школярів 
до занять фізичними вправами у вільний від навчання час є актуальним і соціально важливим.  

Мета роботи – проаналізувати вплив особистості вчителя на залучення школярів до за-
нять фізичними вправами у вільний від навчання час. 

Завдання дослідження:  
1. З’ясувати, які чинники, на думку педагогічного колективу, впливають на активність 

учнів у заняттях фізичною культурою і спортом у вільний від навчання час. 
2. Встановити, як педагогічні працівники впливають на залучення учнів до занять фі-

зичними вправами. 
Для вирішення поставлених у дослідженні завдань були застосовані такі методи: 
- теоретичні (теоретичне дослідження проведено із використанням методів аналізу та 

синтезу. Інформаційною основою дослідження були дані підручників і навчальних посібників 
з теорії і методики фізичного виховання, монографій з питань фізичної культури, результати 
наукових досліджень з проблеми професійної діяльності вчителя); 

- соціологічні методи (анкетування);  
- методи математико-статистичної обробки даних.  
Організація дослідження. Дослідження проводилося в загальноосвітніх школах м. Льво-

ва за допомогою розробленої нами анкети, яка містила 33 запитання. Питання анкети об’єдну-
валися у блоки за тематичним і проблемним принципом на основі “дерева” і “гілок” інтерпре-
тації основних понять (Н. Черниш, 1998). Всього було опитано 1010 жінок-вчителів (віком до 
25 р. – 74 респонденти, 26 – 35 р. – 292 особи, 36 – 55 р. – 541 особа, віком понад 55 р. – 103 ре-
спонденти).  

Результати дослідження. Встановлено, що 75,0% жінок-вчителів виконують обов’язки 
класного керівника, 16,3% опитаних – виконували їх раніше, тільки 8,7% респондентів не ви-
конували і не виконують обов’язки класних керівників. 

На думку опитаних вчителів, активна участь учнів у заняттях фізичною культурою і 
спортом у вільний від навчання час залежить насамперед від рівня викладання предмета “фі-
зична культура” (цей чинник зазначили 47,3% респондентів). Він посідає перше місце в рей-
тингу чинників, які впливають на залучення учнів до занять фізичною культурою (табл. 1).  

Наступні рейтингові місця займають такі чинники: вплив учителя фізичної культури 
(47,1%), вплив сім’ї (47,0%) та матеріальні умови сім’ї (31,1%). 

Варто зазначити, що невисокі рейтингові місця серед чинників, які впливають на актив-
ність учнів у заняттях фізичною культурою і спортом у вільний від навчання час, посіли такі: 
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вплив засобів масової інформації (10,6% опитаних) та організація фізкультурно-масової робо-
ти за місцем проживання (10,3%) (відповідно сьоме та восьме рейтингові місця).  

Таблиця 1 
Чинники, які, на думку жінок-учителів, впливають на активність учнів  

у заняттях фізичною культурою у вільний від навчання час 
 

Варіанти відповідей 
Кількість 
опитаних,  

% (n = 1010) 
Рейтинг 

Рівень викладання предмета “фізична культура” 47,3 1 
Вплив учителя фізичної культури 47,1 2 
Вплив сім’ї 47,0 3 
Матеріальні умови сім’ї 31,1 4 
Організація позакласних занять фізичними вправами 22,3 5 
Вплив класного керівника 21,2 6 
Вплив засобів масової інформації 10,6 7 
Організація фізкультурно-масової роботи за місцем проживання 10,3 8 
Ставлення педагогічного колективу школи до фізичного виховання учнів 6,6 9 

 

Необхідно відзначити, що жінки-вчителі вважають, що ставлення педагогічного колек-
тиву школи практично не впливає на активність учнів у заняттях фізичною культурою і спо-
ртом у вільний від навчання час. Цей чинник посів останнє, 9-те рейтингове місце серед усіх 
інших чинників, які впливають на учнів (6,6% відповідей респондентів). Невисоко оцінили жі-
нки-педагогічні працівники і вплив класного керівника (6-те рейтингове місце) на залучення 
учнів до занять фізичною культурою у вільний від навчання час (21,2% відповідей опитаних).  

Думка респондентів щодо незначного впливу ставлення педагогічного колективу до фі-
зичного виховання на залучення школярів до занять фізичною культурою і спортом не відпо-
відає вимогам сьогодення. Так, стратегічні завдання реформування загальної середньої освіти 
передбачають органічне поєднання навчання й виховання для забезпечення розумового та 
фізичного розвитку дитини, формування здорового способу життя. Національна доктрина 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні [6] передбачає вдосконалення системи фізич-
ного виховання в навчальних закладах шляхом переорієнтації роботи не тільки вчителів фізи-
чної культури, а й усього педагогічного колективу на організацію в кожному навчальному 
закладі різноманітних фізкультурно-спортивних заходів у режимі дня.  

У результаті проведеного анкетування також установлено, що вчителі-предметники 
не докладають значних зусиль для залучення учнів до занять фізичною культурою і спо-
ртом (табл. 2).  

Таблиця 2 
Вплив жінок-учителів на активність учнів у заняттях фізичною культурою і спортом 

 

Кількість жінок, % (n = 1010) 

Варіанти відповідей до 25 ро-
ків 

(n=74) 

26-35 ро-
ків 

(n=292) 

36-55 ро-
ків 

(n=541) 

старші 
55 років 
(n=103) 

Проводжу фізкультурні хвилинки на уроках 59,5 58,9 60,3 66,0 
Проводжу бесіди на фізкультурно-спортивну те-
матику 25,7 32,2 32,9 24,3 

Обговорюємо з учнями спортивні новини, телепе-
редачі 21,6 16,8 15,2 10,7 

Відвідую шкільні фізкультурно-спортивні заходи 12,2 21,9 8,7 5,8 
Ходжу разом з учнями в туристичні походи 8,1 18,2 16,3 7,8 
Організовую рухливі ігри для учнів на перервах 6,8 15,8 13,7 2,9 
Відвідую уроки фізичної культури 4,1 4,8 12,0 5,8 
Не звертаю на це уваги 20,3 9,2 10,4 13,6 
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Так, більшість жінок-учителів усіх вікових груп проводять фізкультурні хвилинки на 
уроках та бесіди на фізкультурно-спортивну тематику. Найчастіше обговорюють з учнями 
спортивні новини, телепередачі вчителі до 25 років (21,6%), поступово цей показник знижу-
ється у наступних вікових групах.  

Відвідують шкільні фізкультурно-спортивні заходи, ходять разом з учнями в туристичні 
походи, організовують рухливі ігри для учнів на перервах здебільшого вчителі 26 – 35 років, в 
інших вікових категоріях ця активність є значно нижчою. Водночас уроки фізичної культури 
відвідує незначна кількість педагогів, найчастіше це роблять жінки-учителі другого зрілого 
віку (12,0%). 

Необхідно зауважити, що не звертають увагу на залучення учнів до занять фізичною ку-
льтурою і спортом переважно вчителі до 25 років і понад 55 років (відповідно 20,3% і 13,6%). 

Як зазначалося, значна кількість жінок-учителів проводять фізкультурні хвилинки на 
уроках. При цьому оцінили свій рівень знань, умінь і навичок із питань організації активного 
відпочинку учнів як високий лише 2,5% педагогічних працівників (табл. 3). 

Таблиця 3 
Оцінювання власного рівня знань, умінь і навичок жінок-учителів  

з питань організації активного відпочинку учнів 
 

Кількість жінок, % 
Рівень знань, 
умінь і навичок 

усі  
респонденти 

(n=1010) 

до 25 років 
(n=74) 

26-35 років 
(n=292) 

36-55 років 
(n=541) 

старші 
55 років 
(n=103) 

Низький 11,3 5,4 10,4 13,7 15,5 
Нижчий від середнього 44,8 47,3 37,3 38,3 56,4 
Середній 33,6 36,4 39,0 35,7 23,3 
Вищий від середнього 7,8 9,5 9,2 9,4 2,9 
Високий 2,5 1,4 4,1 2,9 1,9 

 

Більшість респондентів оцінили власний рівень знань, умінь і навичок з питань органі-
зації активного відпочинку учнів (проведення фізкультурних пауз, фізкультурних хвилинок 
на уроках, рухливих ігор на перервах) як нижчий від середнього (44,8%) та середній (33,6%). 
На низький рівень знань та вмінь вказали 11,3% опитаних. 

Висновок. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що, на думку жінок-учи-
телів, основними чинниками, які впливають на залучення учнів до занять фізичною культу-
рою і спортом, є рівень викладання предмета «фізична культура» (47,3%), вплив учителя фі-
зичної культури (47,1%) та вплив сім’ї (47,0%).  

Учителі недостатньо використовують різноманітні форми впливу на активність учнів у 
заняттях фізичною культурою і спортом (здебільшого проводять фізкультурні хвилинки на 
уроках та бесіди на фізкультурно-спортивну тематику).  

Рівень знань жінок-учителів із питань організації активного відпочинку учнів переваж-
но нижчий від середнього (44,8%) та середній (33,6%). 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження спрямовуватимуться на 
вивчення питань активізації фізкультурно-спортивної роботи з педагогічними працівниками 
та школярами. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 
 

Марьяна РИПАК, Петр МАРТЫН, Игорь РИПАК  
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Аннотация. В статье проанализировано влияние личности учителя на привлечение 
школьников к занятиям физическими упражнениями, в свободное от учебы время. Отображе-
на роль педагогического коллектива в формировании у учеников потребности в укреплении 
здоровья средствами физической культуры. Проанализированы факторы, которые, по мне-
нию педагогического коллектива, влияют на активность учеников в занятиях физической ку-
льтурой и спортом в свободное от учебы время. Установлено влияние педагогов на привлече-
ние учеников к таким занятиям.  

 

Ключевые слова: личность учителя, занятия физическими упражнениями, школьники, 
женщины-учителя, физическая культура. 
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Annotation. The influence of a teacher on schoolchildren’s attraction to physical exercise clas-
ses in free from studies time has been analyzed in the article. The role of the pedagogical staff in for-
ming a schoolchildren need in to strengthen health by means of physical culture is described in this 
article. The factor what influence on schoolchildren is activity during physical culture and sport clas-
ses in free from studies time has been defined. It was established how educators affect the students 
involvement during these classes. 

 

Key words: personality of a teacher, physical exercise, schoolchildren, women-teachers, 
physical culture. 


