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Аннотация
Исследование проведено с 

целью определения места форм 
физического воспитания среди 
приоритетных видов деятельно-
сти учеников общеобразователь-
ных школ в возрасте 12-14 лет. 
Представлены результаты иссле-
дования мнения учеников обще-
образовательных школ в возрасте 
12-14 лет касательно различных 
видов деятельности, которые 
могут осуществляться в течение 
дня. В ходе исследования ис-
пользована методика «Робин-
сона-Голдби». В исследовании 
приняли участие ученики обще-
образовательных школ г. Львова, 
г. Тернополя, г. Ивано-Франков-
ска и г. Хмельницкого. Общее 
количество учеников составляло 
1874 человека. В результате ис-
следования установлено, что са-
мыми любимыми среди учеников 
в возрасте 12-14 лет видами дея-
тельности являются «общение с 
друзьями» и «использование сети 
Интернет». Среди видов деятель-
ности, связанных с физическим 
воспитанием и спортом, больше 
всего ученикам этого возраста 
нравятся прогулки, личная гигие-
на и занятиям физической культу-
рой и спортом.
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Annotation
Research was conducted to deter-

mine the place of physical education 
forms in priority types of activities 
among secondary school pupils aged 
12-14 years. The results of secondary 
school pupils aged 12-14 years opin-
ion research, concerning different 
types of activities that can be prac-
ticed during the day, are presented. 
During the research method “Robin-
son Goldby” was used. Research in-
volved secondary school pupils from 
Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk and 
Khmelnitsky. The total number of 
pupils was 1874 persons. As a result 
of the research, it was determined 
that the most favorite activities 
among pupils aged 12-14 years are 
“communication with friends” and 
“use of the Internet”. Among the ac-
tivities related to physical education 
and sport, most of the pupils of this 
age enjoy walks, personal hygiene 
and physical education and sport les-
sons.

Key words: spare time, motor 
activity, physical culture, leisure, pu-
pils.

Постановка проблеми. Со-
ціально-економічні перетворення 
в Україні, екологічна криза, акту-
алізували проблему збереження 
фізичного, психічного, духовного 
і соціального здоров’я молодого 
покоління [9].

Важливим чинником у зміц-
ненні здоров’я і підвищенні фі-
зичної підготовленості дітей є 
оптимальне функціонування сис-
теми фізичного виховання. На 
жаль, сучасна система фізичного 
виховання в силу низки обставин 
не здатна у повній мірі забезпе-
чити вирішення важливих оздо-
ровчих завдань, серед яких – за-
безпечення оптимального рівня 
рухової активності дітей різних 
вікових категорій [2, 5]. 

Зниження рівня рухової актив-
ності школярів, викликане низ-
кою об’єктивних та суб’єктивних 
причин, неминуче призводить до 
зниження фізичного здоровʼя й 
фізичної підготовленості дітей 
усіх вікових груп [3]. Недостатня 
рухова активність створює ризик 
виникнення патологічних станів і 
хворіб [4]. 

Незадовільний рівень здоров’я 
більшості населення України 
свідчить про необхідність збіль-
шення обсягу рухової активності 
і якісного наповнення вільного 
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сона-Голдбі».
 В дослідженні брали участь 

учні загальноосвітніх шкіл 
м. Львова, м. Тернополя, м. Івано-
франківська та м. Хмельницького. 
Загальна кількість учнів станови-
ла 1874 осіб. Вибірка становила 
4 % від генеральної сукупності. 
Похибка отриманих даних ± 3 %.

Результати дослідження та 
їх обговорення. В процесі до-
слідження використано методику 
авторів Робінсона та Голдбі, які 
вивчаючи задоволеність грома-
дян США тими чи іншими ви-
дами діяльності, запропонували 
оцінювати певні види діяльнос-
ті за 10-ти бальною шкалою, де 
«10» балів – найвища оцінка, «0» 
– найнижча [11]. Позитивною 
особливістю вказаної методики є 
те, що існуюча система шкільно-
го оцінювання є «12-ти бальною»,  
що полегшує розуміння учнями 
підходу, який передбачає «10-ти 
бальну» систему оцінки. 

Використання такого підходу, 
на нашу думку, дозволяє виокре-
мити найпопулярніші серед учнів 
види діяльності, які в подальшо-
му можна використовувати для 
підвищення рівня рухової актив-
ності. Ще одним позитивним мо-
ментом цього підходу є перевірка 
об’єктивності уже отриманих да-
них щодо улюблених видів діяль-
ності, які здійснюють учні, або хо-

часу громадян різними формами 
активної діяльності [6]. Немож-
ливість забезпечити належний 
рівень рухової активності учнів 
лише обов’язковими формами 
фізичного виховання зумовлює 
потребу удосконалення і розвит-
ку шляхів організації фізичної 
активності дітей різного віку у 
вільний від навчання час [5].

Соціальний феномен вільного 
часу і дозвілля останніми роками 
привертає увагу дедалі більшого 
кола дослідників, адже організа-
ція змістовного дозвілля впливає 
на ефективність усього процесу 
фізичного виховання в загально-
освітній школі [1,7].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми оптимі-
зація фізичної активності шко-
лярів у позаурочний час вивчала 
Анна Кіндзера. Автор наголошує 
на тому, що, не зважаючи на існу-
вання різноманітних підходів до 
раціональної організації вільно-
го часу учнів засобами фізичного 
виховання,  проблема недостат-
ньої фізичної активності школя-
рів залишається невирішеною 
остаточно [5].

Організацію активного до-
звілля за місцем проживання в 
системі фізичного виховання до-
рослого населення вивчали Л.О. 
Ляховець та Н.В. Степчук [8].

Дослідження факторів впливу 
на використання у вільний час 
учнями мережі Інтернет здій-
снене Марією Христофоріду та 
Кіріякосом Хараламбусом на за-
мовлення Міністерства Освіти та 
культури Кіпру. Дослідження ви-
явило вплив гендерного фактору 
та матеріального забезпечення на 
зміст і тривалість користування 
мережею серед учнів у вільний 
час [10].

Ефективність використання 
спеціальних методик для підви-
щення рівня залученості дівчат 
старшого шкільного віку до за-
нять руховою активністю у віль-
ний час досліджували ізраїльські 
науковці Шими Заха, Равіва Та-
мари та Мехеле Йоава. У процесі 

цього дослідження встановлено 
можливість ефективного впливу 
на мотивацію до занять за допо-
могою мережі Інтерент [12].

Більшість досліджень, при-
свячених вивченню сфери віль-
ного часу учнів, мають виражене 
соціологічне спрямування, зосе-
реджуючись на визначенні видів 
діяльності, до яких залучаються 
діти різного віку. У сфері фізич-
ного виховання такі досліджен-
ня часто присвячені позакласній 
роботі або констатації негатив-
ної динаміки рухової активнос-
ті учнів у вільний час. Водночас 
недостатньою є кількість науко-
вих праць, які розглядають місце 
форм фізичного виховання і спор-
ту у загальній структурі вільно-
го часу учнів різного віку. Мало-
дослідженим є також уподобання 
учнів щодо різних видів діяль-
ності, які можуть здійснюватися 
у вільний час. 

Зазначені обставини зумовили 
вибір теми та мети дослідження.    

Мета дослідження – визна-
чити форми фізичного виховання 
серед пріоритетних видів діяль-
ності, які здійснюються учнями 
загальноосвітніх шкіл віком 12-
14 років. 

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури, 
аналіз і синтез, оцінювання видів 
діяльності за методикою «Робін-

Таблиця 1
Види діяльності, які отримали оцінку «8» балів і вище серед 

учнів загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (бали, n = 1874)

Міс-
це Вид діяльності Хлопці Дівчата Разом

1-2. Спілкування з друзями 8,5 8,9 8,7
Користування мережею Інтернет 8,6 8,7 8,7

3-6. Сон 8,2 8,6 8,4
Спілкування з членами сімї 8,1 8,6 8,4
Прослуховування музики 8,0 8,8 8,4
Особиста гігієна 7,9 8,8 8,4

7. Прогулянки 7,9 8,7 8,3
8. Власне хобі 8,0 8,3 8,2
9. Споживання їжі 7,9 8,2 8,1
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тіли б здійснювати у вільний час. 
У ході дослідження учням за-

пропонували оцінити 42 види ді-
яльності, які частіше або рідше 
трапляються в їхньому щоденно-
му режимі. Також анкета передба-
чала можливість вказати власний 
варіант певної діяльності з по-
дальшою її оцінкою.

Представлення результатів до-
слідження ми розпочнемо з аналі-
зу даних щодо видів діяльності, 
які отримали найвищі відносні 
бали. Зазначимо, що жоден з ви-
дів діяльності, які оцінювалися 
учнями, не отримали середній 
бал, вищий за «9».

У результаті дослідження 
встановлено, що найвищий бал 
з-поміж інших видів діяльності 
учні віком 12-14 років поставили 
«спілкуванню з друзями» та «ко-
ристуванню мережею Інтернет». 
Ці види діяльності отримали се-

редній бал «8,7». Дівчата оцінили 
згадані види діяльності у відпо-
відно «8,9» та «8,7» балів, хлопці 
– у «8,5» та «8,6» балів (таб. 1).  

Загальний третій бал отрима-
ли одразу три види діяльності. 
Серед них: «сон», «спілкування з 
членами сім’ї», «прослуховуван-
ня музики» та «особиста гігієна». 
Оцінка цих видів діяльності ста-
новила загалом «8,4» бали. Най-
більша різниця у показниках між 
хлопцями та дівчатами становила 
«0,9» бали – щодо «особистої гі-
гієни» та «0,8» бали – щодо «про-
слуховування музики». Дівчата 
оцінили ці види у  «8,8» бали, 
хлопці – у «7,9»  та «8» балів від-
повідно.

Наступним в умовному списку 
«найулюбленіших» видів діяль-
ності виявилися «прогулянки», 
які отримали загальну оцінку у 
«8,3» бали. Ця діяльність вияви-

лася першою серед тих, які безпо-
середньо пов’язані зі здійсненням 
рухової активності. Різниця у по-
казниках за гендерною ознакою 
склала «0,8» балів. 

Останніми видами діяльності, 
які учні віком 12-14 років оцінили 
не нижче за «8» балів, виявилися 
«власне хобі» (оцінка 8,2 бали) та 
«споживання їжі» («8,1» бали). Ці 
види діяльності посіли відповід-
но 8 та 9 місце у списку «найулю-
бленіших».

Надалі зупинимося на аналізі 
групи видів діяльності, які були 
оцінені учнями 7-9 класів в діапа-
зоні «7-7,9» балів. Зазначимо, що 
згадані види діяльності в умовно-
му рейтингу найпопулярнішої ді-
яльності посіли місця з 10 по 13.

Найвищий середній бал у цій 
групі отримали «заняття фізич-
ною культурою та спортом». Ця 
діяльність опинилися на 10 місці 
з узагальненою оцінкою у «7,8» 
бали. Різниця у показниках між 
хлопцями та дівчатами склала 0,4 
бали на користь хлопців (таб. 2).

Наступним видом у цій гру-
пі виявилася ще одна діяльність, 
пов’язана з руховою активністю. 
Йдеться про «ігри з однолітка-
ми», які учні віком 12-14 років 
оцінили у «7,4» бали. Різниця між 
оцінками хлопців і дівчат склала 
0,4 бали на користь хлопців.

«Навчання у школі» та «подо-
рожі», учні оцінили у «7» балів. 
Різниця у відповідях за гендер-
ною ознакою склала 0,4 бали  – 
щодо «навчання у школі» та 0,8 
бали – щодо «подорожей». 

Як бачимо, фізична культура 
та спорт були оцінені середнім 
балом, який дозволив потрапи-
ти цьому виду до першої десят-
ки «найулюбленіших» видів ді-
яльності. Кількість учнів, котрі 
поставили фізичній культурі та 
спорту найвищий бал, була до-
сить високою. Загалом 39,5 % 
учнів віком 12-14 років оцінили 
фізичну культуру та спорт у  «10» 
балів. Серед хлопців цей показ-
ник склав 45,2 %, серед дівчат – 
33,5 % (рис. 1).

Таблиця 2
Види діяльності, які отримали серед учнів загальноосвітніх 

шкіл віком 12-14 років оцінку «7» - «7,9» балів (n = 1874)

Місце Вид діяльності Хлопці Дівчата Разом
10. Фізична культура та спорт 8 7,6 7,8
11. Ігри з однолітками 7,6 7,2 7,4
12. Навчання в школі 6,8 7,2 7
13. Подорожі 6,6 7,4 7

Рис. 1. Співвідношення кількості учнів віком 
12-14 років, які поставили бал не нижче «8» 

найпопулярнішим видам діяльності  (%, n = 1874)
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Ще 11,3 % учнів оцінили фі-
зичну культуру і спорт у «9» балів, 
а 12,3 % респондентів поставили 
цьому виду діяльності «8» балів. 
При цьому різниця показників 
кількості хлопців і дівчат не пере-
вищала 4% в обох випадках.

Узагальнення даних щодо 
учнів, які поставили фізичній 
культурі та спорту бал не нижчий 
за «8», показує, що загалом 63,2% 
учнів 7-9 класів позитивно або 
здебільшого позитивно оцінюють 
цей вид діяльності. Цю обставину 
можна вважати позитивною пере-
думовою, що свідчить про хоро-
ший потенціал реалізації різних 
форм рухової активності серед 
більшості учнів віком 12-14 років.

Кількість учнів, які загалом 
негативно (не вище  «3» балів) 
оцінили фізичну культуру та 
спорт як вид діяльності, склала 
8,3%, а кількість учнів, які виста-
вили оцінку не вищу за «5» балів, 
становила 18,5%. При цьому кіль-
кість дівчат і хлопців віком 12-14 
років, які негативно або здебіль-
шого негативно ставляться до фі-
зичної культури та спорту, суттє-
во не відрізняється.    

Якщо порівняти загальну кіль-
кість учнів, які поставили найви-
щі бали  фізичній культурі і спор-
ту, з такою ж кількістю учнів, які 

так само високо оцінили найпо-
пулярніші види діяльності, по-
бачимо, що різниця у показниках 
склала приблизно 15 %. Як уже 
зазначалося, загалом 63,2 % учнів 
7-9 класів оцінили фізичну куль-
туру та спорт балом не нижче за 
«8». Для порівняння аналогічний 
показник відносно «використан-
ня мережі Інтернет» склав 78,3 %, 
а відносно «спілкування з друзя-
ми» – 79,7 % (рис. 1). Водночас 
кількість учнів, які негативно оці-
нили згадані види діяльності (ви-
ставивши їм бали не вище «3»), 
склала відповідно 4,1 % та 3,6 %.     

Окремо зупинимося на по-
рівнянні оцінок, які отримали 
види діяльності, так чи інакше 
пов’язані з фізичним вихованням 
та спортом. До такої діяльності, 
на нашу думку, належать: заняття 
фізичною культурою та спортом, 
прогулянки, заняття туризмом, 
ігри з однолітками, особиста гі-
гієна, відвідування спортивних 
змагань і загартування. Серед зга-
даних видів діяльності найвищі 
бали отримали: особиста гігієна 
(«8,4»), прогулянки («8,3») і за-
няття фізичною культурою і спор-
том («7,8») (рис. 2). 

Відносно високу оцінку учнів 
7-9 класів поставили «іграм з одно-
літками», оцінивши їх у 7,4 бали.

Туризм як вид діяльності був 
оцінений учнями у «6» балів, по-
сівши 20 місце в умовному рей-
тингу. 

Не дуже високу оцінку серед 
цієї групи учнів отримало відвіду-
вання спортивних заходів. Цю 
діяльність учні оцінили у «5,4» 
бали, що дозволило їй здобути 
лише 28 місце  у списку «найулю-
бленіших» видів діяльності.

Ще нижче учні цієї вікової 
категорії оцінили заняття загар-
тувальними процедурами. Загар-
тування отримало «4,9» бали та 
30 місце в узагальненому списку 
видів діяльності.

Підсумовуючи цей етап дослід-
ження, констатуємо, що найвищу 
оцінку серед учнів отримали саме 
ті види діяльності, які зазвичай 
здійснюються у вільний час. Такі 
види діяльності здебільшого не 
пов’язані з виконанням тих чи ін-
ших обов’язків, натомість перед-
бачають отримання індивідом пев-
ного задоволення від діяльності.

Висновки. Оцінюючи різні 
види діяльності на предмет їхньої 
привабливості за методикою «Ро-
бінсона та Голдбі», учні загально-
освітніх шкіл віком 12-14 років 
поставили найвищі бали «спіл-
куванню з друзями» та «викорис-
танню мережі Інтернет». 

Серед видів діяльності, які 
пов’язані з фізичним вихованням 
та спортом, найвищі бали учні ві-
ком 12-14 років поставили «про-
гулянкам» («8,6»), особистій гігі-
єні («8,4») та заняттям фізичною 
культурою і спортом («8,3»).  Ці 
види діяльності, за підсумками 
проведеного дослідження, потра-
пили до «10-ки найулюбленіших» 
серед учнів віком 12-14 років.   

Такі види діяльності, як «від-
відування спортивних змагань» 
і «загартування», отримали від-
носно низькі оцінки, що дозволяє 
констатувати їхню низьку приваб-
ливість для учнів вказаної вікової 
категорії.

Перспективи подальших до-
сліджень. Подальші дослідження 
цієї тематики будуть спрямовува-

Рис. 2. Оцінка учнями віком 12-14 років видів 
діяльності, які пов’язані зі здоровим способом 
життя та руховою активністю (бали, n = 1874)
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тись на підготовку моделі оптимі-
зації культури вільного часу учнів 
з використанням різних форм 
рухової активності. Урахування 
пріоритетів учнів щодо найпопу-
лярніших форм фізичного вихо-
вання та спорт повинно слугувати 
одним з факторів, що підвищува-
тиме об’єктивність цієї моделі. 
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