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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОСІБ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Мета, виявити ставлення молодших школярів та їхніх батьків до фізичної культури, участь 
дітей у  спортивних секціях та особливості проведення ними дозвілля. Методи. Для реалізації постав
леної мети використовували теоретичний аналіз і узагальнення наукових джерел; соціологічні методи 
(анкетування, опитування) та методи математичної статистики. У дослідженні брали участь шко
лярі та їх батьки з чотирьох закладів середньої освіти, м. Львова (163 учні 1-4-х класів та їхні батьки). 
Результати. Виявлено, що тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні секції. Більшість із 
опитаних дітей, які відвідують спортивні секції займаються хореографічними видами рухової актив
ності: танцями (19,4%), спортивною, художньою, корегуючою гімнастикою та балетом (5,8%), бо-
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ротьбою карате (4,2%). Секції з плавання відвідують 1,6%, теніс 0,8%, бойовий гопак 0,7% опитаних 
учнів. Одним із найпопулярніших видів рухової активності дітей під час дозвілля є футбол -  17,8%, що 
ймовірно, пояснюється великою популярністю цього виду спорту в суспільстві. Щодо інших видів 
активного проведення дозвілля, то виявлені такі пріоритети: 9,3% дітей віддають перевагу плаванню; 
10,2% — гімнастиці і балету; 7,3% — боротьбі карате; 8,0% баскетболу і волейболу і тільки 4,2% легкій 
атлетиці'. Висновок. Встановлено, що абсолютна більшість батьків та їхніх дітей вважають заняття 
фізичною культурою корисними для здоров’я. Однак тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні 
секції. Діти які не охоплені заняттями в секціях бажають займатися танцями, футболом, плаванням 
та іншими видами. Виявлено сукупність факторів, які перешкоджають батькам залучати дітей до за
нять фізичними і спортивними вправами, а саме: неможливість супроводу дітей на заняття спортом, 
брак часу, відсутність бажання. Встановлено, що заняття спортом не є пріоритетною формою 
проведення дозвілля молодших школярів, а особистий приклад більшості батьків вважається лише 
частково дієвим засобом залучення дітей до систематичних занять фізичними і спортивними вправами.

Ключові слова: фізична культура, молодші школярі, батьки.

The article deals with such questions as keeping healthy lifestyle by puplils and their parents ’ attitude to 
such activities. The goal is to research the role o f physical culture in the younger pupils' lifestyle. The methods 
and materials here are theoretical analysis, generalization of literature sources, sociological methods (survey 
and interview) and mathematical static method. The research have been conducted during 2017-2018. Pupils 
and their parents from 4 education establishments took part in the research. The survey's questions were 
answered by 163 1-4 year pupils and their parents. In the result there was drawn the analysis of pupils' and 
parents' attitude to motor activity, physical culture and doing sport as a whole. Furthermore, it was examined 
the level of students ‘ enlisting to systematic sport and dance classes. It is investigated preferences in spending 
free time and preferences in various types of motor activities. The article also deals with the question about any 
difficulties that occur when choosing sport types, fundamentals o f healthy lifestyle, motor activities and 
nutrition. Conclusions. Are drawn that majority of parents and their children think about doing sport is useful 
for their health. However, here exists a low percent o f those, who take part in sport activities permanently. 
Usually, parents do not provide any effective tool to maintain children's motor activity. That is why motor 
activity is not in priority list o f pupils in ways how to spend free time. It was found out that parents do not 
consider personal example as an effective way in pupils' enlisting into sport activities. What is more, there is no 
positive motivation to healthy lifestyle from parents.

Key words: physical culture, younger pupils, parents. ‘

Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. Існують ваго
мі твердження на користь фізичного виховання в сучасному суспільстві, яке вважається 
важливим процесом спрямованим на збереження та зміцнення здоров’я, підвищення 
розумової та фізичної працездатності [2, 3, 4]. За даними Всесвітньої організації охоро
ни здоров’я фізична бездіяльність є одним із факторів, який зумовлює збільшення 
смертності у світі.

Рухова активність є природньою потребою дітей, однак сучасні діти багато часу 
проводять у приміщенні та віддають перевагу різноманітним гаджетам (планшети, 
смартфони тощо) нехтуючи різними видами рухової активності. Це соціальне явище 
призводить до малорухомого способу життя, що у свою чергу зумовлює, зменшення 
функціональних резервів фізіологічних систем організму, погіршення психоемоційного 
стану, а відтак негативно впливає на процеси росту і розвитку організму і диференціа
цію його функцій, що в кщцевому результаті знижує його резистентність до впливу 
факторів довкілля (фізичних, хімічних, біологічних і соціальних).

Ряд науковців (Е. С. Вільчковський, 1998; Н. В. Москаленко, 2010; А. В. Огнис
тий, 2010) присвятили свої дослідження теоретико-методичним основам фізичного ви
ховання учнів молодшого шкільного віку, застосуванню різних форм фізичного 
виховання дітей цього віку (Є. Пристуїіа, 2005; О. Власюк, 2006). Щодо формування 
потреби в руховій активності, підвищення адаптаційних можливостей та особистісної 
фізичної культури, то такі дані знаходимо в роботах К. Огнистої (2003), Т. Лясоти 
(2010).
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Водночас, незважаючи на такий широкий спектр досліджень і до сьогодні зали
шається актуальним питання вивчення місця фізичної культури у способі життя 
молодших школярів.

Мета дослідження -  виявити ставлення молодших школярів та їхніх батьків до 
фізичної культури, участь дітей у спортивних секціях та особливості проведення ними 
дозвілля.

Методи дослідження. Під час дослідження використовували наступні методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та офіційних 
документів, соціологічні методи (анкетування, опитування) та методи математичної 
статистики. Дослідження проводилося на базі чотирьох, закладів середньої освіти 
м. Львова. В опитуванні взяли участь 163 учні 1-4-х класів та їхні батьки.

Результати і дискусія. Державними документами визначено необхідність: збіль
шення обсягу рухової активності та виховання здорової дитини із широким залученням 
батьків до процесу фізичного виховання дітей; створення умов для забезпечення 
регулярної рухової активності й зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних можливостей кожного учня; утвердження засад здорового 
способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я.

Для з’ясування ставлення до фізичної культури методом опитування (інтерв’ю) 
було отримано інформацію від учнів початкової школи та їх батьків за допомогою 
анкетування. Встановлено, що абсолютна більшість батьків (95,2%) та їхніх дітей 
(91,3%) вважають заняття фізичною культурою корисними для здоров’я (рис. 1). По
дібні дані отримали у своїх дослідженнях інші фахівці [1, 3], що підтверджує їхню 
об’єктивність.

Рис. 1. Розподіл батьків щодо визначення корисності занять фізичною культурою, %.

При цьому, 62,0% батьків вважають, що проведення уроків фізичної культури з 
частотою три рази на тиждень є достатнім для сприяння фізичному розвитку дитини та 
уникненню негативного впливу гіпокінезії. Ряд батьків (17,4%) переконані, що для 
реалізації оздоровчих завдань достатньо двох уроків протягом тижня. Цікавим вида
ється той факт, що 7,8% батьків вказали на доцільність чотирьох уроків, а 12,0% -  на 
необхідність проведення щоденних уроків фізичної культури.

Майже всі батьки бажають, щоб їх дитина займалась певним видом спорту, але 
самі ніяких дієвих заходів не здійснюють для формування такої потреби у дітей. На- 
жаль, інтерес батьків до спорту в основному зводиться до перегляду телепередач, при
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свячених спорту та відвідування футбольних матчів. Не звертаючи уваги на тверде пе
реконання більшості дітей та їхніх батьків щодо корисності занять фізичними і спор
тивними вправами, тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні секції. Отримані 
нами дані цілком узгоджуються з дослідженнями інших дослідників [1, 3].

Більшість із опитаних дітей, які відвідують спортивні секції займаються хореогра
фічними видами рухової активності: танцями (19,4%), спортивною, художньою, корек- 
ційною гімнастикою та балетом (5,8%), боротьбою карате (4,2%). Секції з плавання 
відвідують 1,6%, теніс 0,8%, бойовий гопак 0,7% опитаних учнів.

Серед більшої половини учнів (67,5%), які не охоплені регулярними заняттями в 
секціях чи гуртках 21,2% виявили бажання займатися танцями. Одним із найпопу- 
лярніших видів рухової активності дітей під час дозвілля є футбол -  17,8%, що ймо
вірно, пояснюється великою популярністю цього виду спорту в суспільстві. Щодо ін
ших видів активного проведення дозвілля, то виявлені такі пріоритети: 9,3% дітей 
віддають перевагу плаванню; 10,2% -  гімнастиці і балету; 7,3% -  боротьбі карате; 8,0% 
-  баскетболу і волейболу і тільки 4,2% легкій атлетиці.

Невелика кількість дітей бажає займатися хокеєм -  0,4%, настільним тенісом -  
0,3% та велоспортом -  0,2%. Слід відмітити, що деякі учні відзначали по декілька різ
них видів спорту (баскетбол і футбол, карате і бокс, плавання і танці та інші комбіна
ції). Не бажають займатися жодним з видів спорту 14,2% учнів.

З опитування видно, що більшість дітей мають бажання займатися різними вида
ми рухової активності. Однак, значна кількість батьків вказали на головну причину (не
можливість супроводу дітей на заняття), яка стоїть на заваді відвідування дітьми спор
тивних занять (рис. 2). Інші вказали на брак часу, відсутність бажання, значну відстань, 
стан здоров’я та фінансові труднощі (див. рис. 2).

» відсутність бажання к відсутність вільного часу 
:: далеко « можливість оплачувати

немає кому відводиш * стан здоров'я

Рис. 2. Причини,‘‘що перешкоджають батькам залучати дітей до занять 
фізичними і спортивними вправами.

Ми з’ясували, що виконання ранкових комплексів гімнастичних вправ не є попу
лярною формою занять фізичними вправами. Відтак тільки третина дітей регулярно 
виконують ранкову гімнастику -  31,5°%, іноді -  27,8%, не виконують -  41,3%. Так, за 
даними Н. Москаленко [3] лише 11,0% дітей регулярно виконують гімнастику, іноді — 
30,7%, що підтверджує отримані нами результати.

В табл. 1 наведені дані, які відображають пріоритети дітей щодо проведення до
звілля. Як видно з даної таблиці заняття спортом не є пріоритетною формою проведен-
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ня дозвілля молодших школярів. Діти поставили цей спосіб проведення дозвілля на 
п’яте місце.

Таблиця 1
Вподобання учнів щодо Проведення дозвілля

2 '»
Форми дозвілля М ± $ В Ранг

Комп’ютерні ігри 2,23±1,69 1
Прогулянки, ігри з дітьми 2,50±1,45 2
Читання книжок, малювання 2,58±1,61 3
Перегляд телепередач 3,52±1,43 4
Заняття спортом 4,25±0,86 5
Допомога батькам 4,92±0,55 6

Сучасні діти можливо витрачають менше часу на перегляд телепередач (четверте 
рейтингове місце), однак комп’ютерні ігри діти поставили на перше місце. Таке твер
дження отримано різними науковцями [3, 4, 5]. Це ще раз підкреслює проблему вико
ристання мобільних телефонів, смартфонів та інших гаджетів, що призводить до змен
шення часу на рухову активність.

Дітям до вподоби відпочинок з батьками (найвищий рейтинг) на природі (збирати 
гриби, рибалити, відпочивати біля водойм, ходити в туристичні мандрівки тощо). Друге 
рейтингове місце займають прогулянки у парку, які є найбільш доступною формою 
відпочинку батьків з дітьми (рис. 3).

Рис. 3. Різновиди відпочинку дітей з батьками та їх рейтинг.

Велосипедні прогулянки з батьками на третьому місці, спільним рухливим іграм 
відведено четверте місце. На п’ятому місці катання на лижах, санках чи ковзанах, а 
шосте рейтингове займають інші види відпочинку -  відвідування театру, перегляд 
телепередач.

Дослідження ряду науковців [2, 3] підтверджують позитивний зв’язок між фізич
ною активністю батьків та їхніх дітей. Зокрема доведено, що особистий приклад бать
ків є переконливішим мотивом, ніж вербальне пояснення щодо корисності фізичних на
вантажень. Але на жаль, тільки 30,5% батьків вважають особистий приклад у фізичному 
вихованні своїх дітей дієвим засобом залучення їх до систематичних занять фізичними і 
спортивними вправами, 63,2% схильні думати, що він лише частково впливає на цей 
процес і тільки 6,3% батьків не вважають його ефективним чинником. Це свідчить про
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те, що більшість батьків мало усвідомлюють значення фізичної культури для здоров’я 
їхніх дітей.

Висновок
Таким чином, отримані результати дослідження показали, що абсолютна біль

шість батьків та їхніх дітей вважають заняття фізичною культурою корисними для здо
ров’я. Однак тільки третина учнів (32,5%) відвідують спортивні секції. Діти які не 
охоплені заняттями в секціях бажають займатися танцями, футболом, плаванням та 
іншими видами. Виявлено сукупність факторів, які перешкоджають батькам залучати 
дітей до занять фізичними і спортивними вправами, а саме: неможливість супроводу ді
тей на заняття спортом, брак часу, відсутність бажання. Встановлено, що заняття спор
том не є пріоритетною формою проведення дозвілля молодших школярів, а особистий 
приклад більшості батьків вважається лише частково дієвим засобом залучення дітей 
до систематичних занять фізичними і спортивними вправами.
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УДК 796:159.923-053.67
doi: 10.15330/fcult.31.20-25 Марія Бричук, Марина Дєдух

ТЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТИПУ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Мета. Визначити гендерні особливості психологічної статі учнівської молоді для обгрунтування 
диференційованого підходу у  фізичному вихованні. Методи. Під час дослідження здійснювали аналіз 
наукових джерел, використовували опитувальник Сандри Еем та методи математичної статистика 
Результати. В ході дослідження виявилось, що більшість дівчат Мають фемінінний, а хЛопців,' - 
маскулінний тип особистості. Для дівчат-спортсменок притаманні риси маскулінного психотипу, у  
юнаків, які займаються спортом прояви цього психотипу посилюються. Висновок. Дослідження дало 
зрозуміти, що існують відмінності у  психологічному типі серед спортсменів і тих, хто не займається 
спортом. Дівчата фемінінного типу, які не займаються спортом, спортсменки І курсу та дівчата 11 
курсу маскулінного типу ставлять кращу самооцінку свого фізичного здоров 'я. Юнаки фемінінного типу 
гірше оцінюють свою фізичну підготовленість та фізичне здоров ’я, крім студентів першого курсу 
коледжу зв 'язку.

Ключові слова: гендерний підхід, психологічний тип, фізична підготовленість, фізичне здоров ’я.

The urgency o f this topic is due to several factors: accelerated sexual intercourse the development of 
schoolchildren, the lack o f awareness o f juveniles in the sexual sphere, the relevant information, mostly from 
peers.

Given literary sources and studies that are relevant to the chosen topic, we have found that physical 
culture can certainly be a means of gender socialization, which in the future forms the psychological type of 
personality. This is realized through the selection o f means and methods ofphysical culture and sports activities, 
orientation to the desired types o f motor activity of student youth, consolidate patterns o f behavior and personal 
qualities that shape gender. The article considers the features o f the gender approach to the definition of the 
psychological type of pupils ’ youth. The purpose o f the research is to determine the gender peculiarities of the 
psychological sex o f students in order to substantiate the differentiated approach in physical education. Material 
and methods o f research -  the study and analysis of literary sources, questionnaire Sandri Bern, methods of 
mathematical statistics. Results. In the course o f the study, we found that most girls have feminine, and the guys 
are masculine type ofpersonality, we note that athletes have more specific features o f masculine psychotype, and 
young men who are engaged in sports show more masculinity. Conclusions. The study made it clear that there 
are differences in the psychological type among athletes and those who are not engaged in sports. Girls of the 
feminine type who are not engaged in sports, athletes of the 1st year and the girls o f the second year masculine 
type give a better self-esteem o f their physical health. Feminine-type young people are worse assessing their 
physical fitness and physical health, with the exception o f the first-year students at the College of 
Communication.

Key words: gender approach, psychological type, physical culture, physical health.
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