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Анотація. Ця робота висвітлено проблемі організації процесу самоконтролю старшокласників, які 
займаються у шкільній секції зі спортивної боротьби. У статті наголошується на важливості свідомого став-
лення учнів і вчителів до самоконтролю під час фізичних навантажень. За допомогою опитування вчителів 
фізичної культури з’ясовано найважливіші показники самоконтролю та підтверджено необхідність його 
систематичного здійснення учнями, які займаються у шкільній спортивній секції. 
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Постановка проблеми. Стан здоров'я старшокласників залежить від багатьох чинників, 
серед яких важливе значення має спосіб і стиль життя. Однією з найважливіших складових 
здорового способу та стилю життя, особливо у шкільний період, є правильно сформована фіз-
культурно-оздоровча діяльність, яка є проконтрольованою усіма ланками системи фізичного 
виховання [9]. Відомим є той факт, що школярі, які займаються фізичною культурою та спо-
ртом, мають ліпший фізичний розвиток і, особливо фізичну підготовленість, ніж їхні ровес-
ники, які з різних причин ухиляються від занять. Підвищити рівень фізичної підготовленості 
старшокласників можна за умови забезпечення їх фізкультурної грамотності та свідомого став-
лення до свого здоров’я [6]. 

Такі дослідники як В. Бальсевич, О. Гурман, Л. Іващенко, Н. Страпко, В. Кудряшов, 
Є. Кудряшова, О. Леонов, С. Меркулов, О. Морозов, В. Столяров, Н. Кудрявцева, Б. Шиян 
зараховують гурткові, секційні, самостійні позакласні заняття школярів до нових ефективних 
форм і методів фізичного виховання школярів у закладах освіти,спрямованих саме на активне 
фізичне самовдосконалення[2].  

На жаль,останнім часом складається така ситуація, що діти не завжди отримують доста-
тньо інформації й не володіють знаннями доцільності проведення контролю під час занять у 
шкільній спортивній секції [6].  

Зв’язок роботи з науковими планами і практичними завданнями. Дослідження ви-
конано відповідно до теми 3.8 "Теоретико-методологічні основи побудови системи масового 
контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення "Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 роки 
Міністерства України у справах освіти і науки, молоді та спорту (номер державної реєстрації 
0106 U 012608). 

Аналіз літературних джерел. Питанням контролю в процесі фізичного виховання при-
діляє увагу значна кількість дослідників (М. Щербей, 2005; О. Куц, 2001; Т. Круцевич, 2005; 
Р. Мушкета, 2007; М. Ісаченко, 2008; М. Матвієнко, 2010 та ін.), вони розглядають його фун-
кції, види, форми та методи [3]. Сукупність різних видів контролю та самооцінка фізичного 
стану дозволяє викладачу створити загальну картину навчально-тренувального процесу, по-
вною мірою контролювати відповідність і інтенсивність фізичних навантажень, оцінити ефе-
ктивність занять у шкільних секціях. 

Однак, проаналізувавши літературні джерела, можна стверджувати, що питанню само-
контролю школярів, які займаються фізичною культурою в поза урочний час, приділяється 
незначна увага. Проте саме самоконтроль є однією з найважливіших складових ланок кон-
тролю за фізичним станом молоді, яка займається певною фізичною діяльністю. Управління 
процесом фізичного виховання неможливе без зворотного зв'язку, який несе характеристику 
його результативності [6]. Самоконтроль має неабияке значення для правильної організації 
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цього процесу. Він може сигналізувати учневі про небезпеку перевтоми й допомогти в регу-
люванні тренувальних навантажень [7]. 

Систематичне здійснення самоконтролю привчить молоду особу стежити за станом здо-
ров’я, дасть змогу вивчити самого себе й уміло застосовувати фізичні навантаження [9]. Під 
час самоконтролю учень, який займається у шкільній секції, свідомо стежить за своїм здоро-
в’ям, дотримується правил особистої гігієни, аналізує методику і дозування навантажень. Це 
надає можливість своєчасно виявити початкове відхилення в стані здоров’я і запобігти його 
погіршенню[8]. 

Кожен учитель на початковому етапі навчально-тренувального процесу повинен поя-
снити учням важливість контролю, повідомити їх про те, що для занять у спортивній секції й 
фізичною культурою загалом потрібно пройти медичне обстеження, яке дозволить визначити 
фізичну підготовленість школярів та групу для занять. Правильність методики організації на-
вчально-тренувального процесу й ефективність впливу занять різними видами спорту на ор-
ганізм учнів визначаються шляхом медичного (лікарем), педагогічного (учителем) контролю 
та самоконтролю. Адже саме гармонійно поєднані всі види контролю дозволяють визначити 
рівень впливу фізичного виховання на організм учнів[6].  

Мета роботи – виявити основні показники самоконтролю та його важливість для стар-
шокласників, які займаються в шкільній секції боротьби. 

У дослідженні було використано такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення відо-
мостей науково-методичної літератури, опитування. 

Результати дослідження. Аналіз літературних даних та узагальнення досвіду роботи 
багатьох науковців у галузі фізичного виховання та спорту свідчить про важливе значення 
вміння учнів самостійно оцінювати стан власного організму, робити відповідні записи й уза-
гальнювальні висновки для отримання максимальної користі та задоволення від навчально-
тренувального процесу в шкільній спортивній секції. 

Самоконтроль – це самостійне систематичне спостереження учня за своїм психофізич-
ним станом і станом здоров’я, самопочуттям із записом результатів спостереження до щоден-
ника самоконтролю, в якому реєструються суб’єктивні (самопочуття, сон, апетит…) і об’є-
ктивні (маса, ЧСС) показники, які необхідно визначати постійно – і в період активних занять, 
і навіть під час відпочинку[1]. Необхідно зазначити, що суб’єктивні позитивні відчуття після 
невеликої кількості занять виникають раніше, ніж можна визначити кумулятивний тренуваль-
ний ефект, що визначає мотивацію занять [10]. Повноцінне ведення щоденника самоконтро-
лю потребує відповідної підготовки учнів і певних вольових зусиль з їх боку. 

Для того, щоб з’ясувати важливість самоконтролю у шкільній секції боротьби та його 
основні показники, ми провели опитування вчителів фізичної культури м. Ковель з різним 
педагогічним стажем. В опитуванні взяло участь 18 осіб. На рис. 1 подано суб’єктивні та 
об’єктивні показники самоконтролю, які були введені в анкету опитування. 

На думку опитуваних учителів, серед суб’єктивних показників самоконтролю найваж-
ливішими є бажання займатися фізичними вправами (36%), самопочуття (31%), порушення 
режиму (16%). Проведене анкетування показало, що основними об’єктивними показниками є 
ЧСС (33%), захворювання (20%), толерантність до фізичних навантажень(14%), маса тіла 
(10%). Підсумовуючи отримані результати, можна зазначити, що педагоги звертають значну 
увагу як на суб’єктивні так і об’єктивні показники і вважають їх однаково важливими в про-
цесі самоконтролю (рис. 2). 

Аналізуючи відповіді вчителів щодо важливості самоконтролю у старшокласників, які 
займаються спортивною боротьбою у шкільній секції (рис. 3), ми дійшли до висновку, що 
вчителі зі стажем роботи понад 5 років надають більшого значення самоконтролю (92%), ніж 
учителі зменшим стажем роботи (67%). 

Перед учителем і лікарем стоїть важливе завдання – привчити учнів, які відвідують 
шкільну секцію зі спортивної боротьби, постійно стежити за станом свого здоров’я, дотриму-
ватися правил гігієни навчання, праці й відпочинку, а також навчити їх найпростіших методів 
самоспостереження під час навчально-тренувальних занять, реєстрування й об’єктивного оці-
нювання одержаних результатів [6].  
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Рис. 1. Основні показники самоконтролю 
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Рис. 2. Результати анкетного опитування вчителів фізичної культури  
щодо суб’єктивних та об’єктивних показників самоконтролю 

 

 
 

Рис. 3. Важливість самоконтролю на думку вчителів фізичної культури  
з різним педагогічним стажем 

 

Варто також зазначити, що в процесі фізичного виховання розглядають також педагогі-
чний самоконтроль: контроль педагога шляхом самоспостереження, самоаналізу власних дій, 
повідомлень, вказівок та ін. особам, що займаються фізичними вправами. Визначальне зна-
чення при цьому мають відповідність дій педагога принципам навчання і виховання, якість 
освітньо-виховної інформації і способи оперування нею (достовірність, доступність, послідов-
ність і т.п.; методичні прийоми використання слова, демонстрації, засоби навчання) [4]. 

Висновок. Аналіз літературних джерел підтвердив необхідність здійснення систематич-
ного самоконтролю учнями, які займаються в шкільній спортивній секції. Опитування вчите-
лів фізичної культури з різним педагогічним стажем показало, що 79,5 % із них вважають са-
моконтроль важливим у процесі фізичного виховання школярів. 

До основних суб’єктивних показників самоконтролю вчителі зараховують самопочуття, 
сон, апетит, навчання в школі, бажання займатися. До об’єктивних показників самоконтролю 
належать такі: маса тіла, ЧСС, потовиділення, частота захворювання, толерантність до фізич-
них навантажень. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вдосконаленні щоденника самокон-
тролю та впровадження його для учнів, які займаються у шкільній секції спортивної боротьби. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме организации процесса самоконтроля старшеклассников, 
занимающиехся в школьной секции по спортивной борьбе. В статье показывается важность сознательного отно-
шения учеников и учителей к самоконтролю во время физических нагрузок. С помощью опроса учителей физи-
ческой культуры выяснено важнейшие показатели самоконтроля и подтверждена необходимость его системати-
ческого осуществления учениками, которые занимаются в школьной спортивной секции. 
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Abstract. This work is devoted to the organization of self-control pupils involved in school section of wrestling. 
The importance of conscious attitudes of students and teachers to self-control during exercises is shown. Using the survey 
of physical culture teachers it’s found the most important indicators of self-control and confirmed the need for it’s system-
atic implementation by pupils involved in school sport section. 
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