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Анотація. У статті подано дані, за допомогою яких ми змогли визначити, який варіативний модуль 
є домінантним для школярів 6 класів та рівень їх зацікавленості самостійними заняттями гімнастичними 
вправами. Теоретично обґрунтовано основи мотиваційної сфери школярів, визначено сутнісну характери-
стику самостійних занять фізичними вправами. Також обґрунтовані причини, які гальмують виховання ін-
тересу в учнів до занять фізичною культурою. 
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Постановка проблеми. Учні основної школи набувають знань, рухових умінь і нави-
чок, розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури. Його основна мета – це форму-
вання в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізи-
чної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей.  

Також використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу жит-
тя, серед яких важливе місце посідають гімнастичні вправи, за допомогою яких поліпшують-
ся показники серцево-судинної діяльності, нервової системи школярів, посилюються обмінні 
процеси, поліпшується настрій, що має бути мотиваційним потенціалом до занять на уроках 
фізичної культури. 

Сьогодні традиційний урок фізичної культури забезпечує, в середньому, до 20% необ-
хідної тижневої рухової активності, близько 50% дітей не мають стійкого інтересу до уроків з 
фізичної культури. Крім того, фізичний потенціал практично не змінюється або поліпшується 
настільки несуттєво, що не сприяє досягненню оздоровчого ефекту [2]. 

Дослідження виконано відповідно до пріоритетного напрямку наукових досліджень ка-
федри теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» “Теорія і методика профільного навчання старшокласників за спортивним 
напрямком в умовах  безперервної освіти” (державний реєстраційний номер 0108U002431). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему методики навчання гімнастичних 
вправ учнів основної школи на уроках фізичної культури досліджують вчені в галузі теорії і 
методики фізичної культури (Т. Круцевич, Б. Шиян), у галузі оздоровчої фізичної культури  
та оздоровчої гімнастики (В. Баршай, В. Курись В.), а також  у галузі сучасних фізкультурно-
оздоровчих технологій (Т. Ротерс). Формування мотивації, виховання інтересу до самостій-
них занять фізичними вправами ми можемо бачити в роботах: Г. Безверхньої, А. Здравоми-
слова, Г. Мейксона, Б. Ведмеденко та інших [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9]. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати основи мотиваційної сфери школярів у 
процесі занять гімнастичними вправами. 

Завдання дослідження: 1) проаналізувати стан формування мотивації у школярів до 
самостійних занять фізичними вправами; 2) визначити сутнісну характеристику мотивації 
школярів у процесі занять гімнастичними вправами. 

Методи: опрацювання теоретико-методологічної й навчально-методичної літератури 
для зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; анкетування, педагогічні спосте-
реження та аналіз навчальних занять, педагогічний експеримент (констатуючий), методи ма-
тематичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося в осінній період на базі загально-
освітніх шкіл № 11, 17, 18 м. Сєвєродонецька. У дослідженні взяли участь хлопчики й дівчата 
віком 12–13 років. Усього обстежено 151 школяр (75 дівчат та 76 хлопців). 

Результати дослідження та їх обговорення. У процесі констатувального педагогічно-
го експерименту для вивчення питання самостійних занять фізичними вправами на уроках 
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фізичної культури ми розробили анкету для учнів 6 класів, яка надала нам змогу визначити 
який варіативний модуль є домінантним для цих школярів, якою є їх зацікавленість у само-
стійних заняттях фізичними вправами та у їх проведенні. Результати анкетування подано у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати анкетування учнів 6 класів (у %)  

 

№ питання ЗОШ №18 ЗОШ №17 ЗОШ №11 

Кількість учнів 44 49 58 

I    1. 
2. 
3. 

64,7 
5,9 
29,4 

72,2 
0 

27,8 

86,3 
9,1 
4,6 

II   1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

0 
5,9 
17,6 
5,9 
11,8 
42,2 
17,6 

0 
50 

11,2 
0 

5,5 
22,2 
11,2 

36,4 
13,6 
22,7 
18,2 

0 
0 

9,1 
III 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

11,8 
41,2 
41,2 

0 
5,9 

11,2 
61,1 
22,2 

0 
5,5 

4,6 
81,8 
9,1 
0 

4,6 

IV 1. 
2. 
3. 

82,4 
11,8 
5,9 

38,9 
22,2 
38,9 

50 
22,7 
27,3 

V 1. 
2. 
3. 

52,9 
5,9 
41,2 

50 
27,8 
22,2 

40,9 
45,5 
13,6 

VI 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0 
35,4 
29,4 
17,6 
17,6 

5,5 
33,3 
33,3 
27,8 

0 

50 
18,2 
18,2 
9,1 
4,6 

 

За допомогою анкетування ми виявили, що для учнів ЗОШ №18 домінантним варіатив-
ним модулем для самостійної роботи є аеробіка, якому віддали перевагу 42,2% опитуваних, а 
на друге місце вони поставили гімнастику, на відміну школярів ЗОШ №17, які на перше місце 
поставили спортивну гру-волейбол – 50%. Для школярів ЗОШ №11 пріоритетним варіатив-
ним модулем став футбол – 36,4%. 

Із вправ, які ми запропонували, найцікавіше для учнів 6 класів самостійно виконувати 
ігрові вправи (ЗОШ №11 – 81,8%; ЗОШ №17 – 61,1% та ЗОШ №18), на другому місці – тан-
цювальні вправи (ЗОШ № 11 – 9,1%; ЗОШ №17 – 22,2% та ЗОШ №18 – 41,2 %) та більшість 
із них готові виконувати домашні завдання для розвитку необхідних фізичних якостей. 

На запитання, чи будуть вони самостійно в домашніх умовах вивчати вправи з гімна-
стики, фітнесу, аеробіки, атлетичної гімнастики, понад 50% опитуваних школярів дали пози-
тивну відповідь, але при цьому ми побачили, що значна частина дівчат не впевнені, що бу-
дуть систематично займатися в домашніх умовах, хоча для них має значення розвиток швид-
кості та витривалості, а хлопці хочуть розвивати насамперед силу. 

Ураховуючи велику різноманітність гімнастичних вправ, всебічний вплив на організм 
школярів і позитивний вплив на виховання морально-вольових якостей дітей, слід визнати, 
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що гімнастика у шкільній навчальній програмі з фізичного виховання допомагає вирішувати 
основні завдання фізичного виховання учнів середніх загальноосвітніх шкіл [1]. Згідно з на-
явною програмою з фізичної культури, яка містить теоретичну підготовку, засоби загальної та 
спеціальної фізичної підготовки за рахунок оволодіння гімнастичними вправами в лазінні, 
стрибках, рівновазі, вчитель може визначити також і зміст самостійних занять фізичними 
вправами з урахуванням не тільки навчальних нормативів, а й стану здоров`я, рівня фізичної 
підготовки, інтересів та потреб школярів у таких заняттях, з використанням індивідуального 
та диференційного підходів. Зазначаємо, що засвоєння змісту навчальної програми становить 
основу занять режиму навчальної доби  (гімнастика до занять, фізкультурні хвилини, фізкуль-
турні паузи, фізичні вправи і рухливі ігри під час рухливих перерв, години здоров’я), де шко-
лярі демонструють уміння самостійно виконувати вправи. 

Оволодіння аналізом і синтезом рухів тіла людини, поступове ускладнення досліджува-
них рухових дій, можливість використання різноманітних варіантів гімнастичних вправ (за їх 
формою, структурою, послідовністю виконання) дозволяють наочно розширювати уявлення 
про рухові можливості організму, пізнавати їх загальні закономірності і, таким чином, прак-
тично здійснювати зв'язок між розумовою освітою та фізичним вихованням. Вони мають зна-
чення підготовчих до окремих видів спорту, до окремих спортивних вправ і використовують-
ся як допоміжні для розв’язання певних завдань на будь-яких уроках (для розминки, дихальні 
вправи, для розслаблення м’язів) [12]. 

Слід зазначити, що мотиваційна сфера школярів є важливим компонентом у процесі за-
нять гімнастичними вправами [10]. При виконанні фізичних вправ здебільшого дії одного уч-
ня залежать або багато в чому визначають дії іншого, оскільки вони проводяться в колективі. 
Відбувається ніби узгодження своїх дій з мотивами й діями колективу, підпорядкування осо-
би загальній стратегії дій [11]. А. Здравомислов відзначив, що інтерес – це мотив, який діє 
відповідно до значущості та емоційної привабливості обраної діяльності. Виникнення у шко-
лярів стійких інтересів є важливою умовою успішного формування їхньої особистості. Інте-
рес змінюється від успіху в тій чи іншій діяльності: якщо школяр виявляє інтерес до діяльно-
сті, яку успішно реалізує, то надалі його інтереси спрямовуються і на подолання труднощів у 
межах успішно здійснюваної діяльності. Інтерес залежить від привабливості, актуальності, 
значущості об'єкта [4]. 

Інтерес і мотивація пов’язані між собою і впливають один на одного. Основою мотива-
ції в шкільному віці є усвідомлення себе як особистості. Мотив формується на основі співвід-
ношення учнями своїх потреб зі своїми можливостями і з особливостями конкретної діяльно-
сті. В результаті цього співвідношення і формується та або інша мотиваційна установка [8]. 

Загалом, у процесі фізичного виховання підлітки керуються внутрішніми мотивами, які 
пов’язані з процесом і змістом діяльності (стимулом є інтерес, бажання отримати позитивні 
емоції, відчуття краси і гармонії власного тіла). Але ж внутрішня мотивація з’являється тоді, 
коли зовнішні мотиви (мотив відповідальності та самоствердження) і мета занять фізичною 
культурою збігаються з можливостям учня, тобто є оптимальними. Успішна реалізація таких 
мотивів та завдань викликає у школярів задоволення, натхнення, бажання продовжувати за-
няття із власної ініціативи, тобто внутрішня мотивація та інтерес [6]. 

Як показують дослідження Б.Ф. Ведмеденко (2005), причинами, які гальмують вихо-
вання інтересу в учнів до занять фізичною культурою, є такі: невихованість інтересу, низький 
рівень працездатності, неорганізованість, невміння самостійно тренуватися, невміння реалізо-
вувати руховий режим, негативні побутові умови, педагогічна запущеність, відсутність єди-
них вимог, слабкі знання з предмета, травматизм, певні фізичні вади [3]. 

Тільки за наявності сильних, глибоких намагань і мотивів школярів, їх навчальна діяль-
ність буде ефективною [10]. 

Висновок. Аналіз стану формування мотивації у школярів до самостійних занять фізич-
ними вправами показав, що самостійні завдання з занять фізичними вправами дуже рідко на-
даються учням.  
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Статеві ознаки дівчат 5–9 класів, пов`язані з інтересом до власного зовнішнього вигля-
ду, прагненням до зовнішньої привабливості, спрямовано на самостійні заняття щодо форму-
вання пластичності, граціозності, краси рухів, жіночності, тобто на ті якісні ознаки, які роб-
лять дівчину привабливою та здатною для виконання функції майбутньої матері. Тому для са-
мостійних занять дівчат застосовують ритмічну гімнастику, танцювальну гімнастику, вправи 
для гнучкості, вправи для зміцнення м`язів черевного пресу, спини, ніг, грудної клітки. Для 
хлопців велике значення має мужність, воля, добре розвинені м`язи, що надають хлопцеві 
відчуття впевненості, змогу захищати себе та бути лідером у класі. У цьому аспекті для само-
стійних занять хлопців застосовують атлетичну гімнастику.  

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. У перспективі плануємо 
розробити методику навчання гімнастичних вправ учнів основної школи на уроках фізичної 
культури, яка може бути забезпечена, якщо запровадити самостійні заняття, які б надали мож-
ливість значно підвищити рівень мотивації до занять фізичними вправами, рівень фізичної 
підготовленості та в цілому підвищення загального обсягу рухової  активності, що позитивно 
вплине на стан здоров’я учнів основної школи. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Юлия ГОРНОСТАЕВА 
 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Анотация. В статье приведены данные, при помощи которых мы смогли определить какой вариативный 
модуль является доминирующим для школьников 6 классов, а также их уровень заинтересованности в самостоя-
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тельных занятиях гимнастическими упражнениями. Теоретически обоснованы основы мотивационной сферы 
школьников, определена сущностная характеристика самостоятельных занятий физическими упражнениями. А 
также обоснованы причины, которые тормозят воспитание интереса у учащихся к занятиям физическими упраж-
нениями. 

 

Ключевые слова: мотивация, самостоятельные занятия, гимнастические упражнения. 
 
 
 

MOTIVATIONAL SPHERE OF SCHOOLCHILDREN  
IN THE PROCESS OF TRAINING THE GYMNASTIC EXERCISES 
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Abstract. The article presents data, with the help of which we can determine what the variable module is dominant 
for schoolchildren of the 6 classes, as well as their level of interest in the self-study gymnastic exercises. Theoretically 
substantiated the basics of motivational sphere of schoolchildren, defined characteristic self-study exercise. As well as the 
reasons, which hinder the education of the students are interested to study physical exercises. 

 

Key words: motivation, self-study, gymnastic exercises. 


