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Аннотация
В статье изучены педагоги-

ческие условия формирования 
мотивации подростков к органи-
зации процесса физического вос-
питания в школе. Представлена 
оценка влияния предложенных 
организационно-методических 
основ процесса физического вос-
питания с детьми в соответствии 
с требованиями современной 
программы по предмету «Физи-
ческая культура». Выявлено ли-
митирующие и стимулирующие 
факторы в отношении учеников 
к посещению уроков физической 
культурой из-за несоблюдения 
учителем физической культуры 
основных условий реализации 
новой программы по предмету 
«Физическая культура» для уча-
щихся 5-9 классов.
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Annotation
In the article was studied the 

pedagogical frameworks of the 
modeling of motivation in adoles-
cents to organization the physical 
education process in the school. 
There were presented the evaluation 
scale of impacting of proposed or-
ganizational and strategical aspects 
of the physical education of adoles-
cents, depending from the modern 
program on the "Physical culture" 
subject. There were discovered lim-
iting and stimulating factors of the 
attitude of students for visiting the 
physical training lessons through 
the failure of physical culture teach-
er conditions for the implementa-
tion of the new program on the sub-
ject "Physical training" for students 
5-9 classes.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. В наш час процеси 
глобалізації в економічному, со-
ціальному, політичному і особли-
во – культурному житті сучасного 
соціуму усе більш наполегливо 
заявляють про себе [1, 7 та інш.]. 
Так, у сфері фізичної культури і 
спорту спостерігається зростаюча 
інтеграція сучасних і зарубіжних 
педагогічних технологій, що ви-
користовуються  в процесі  фізич-
ного виховання підлітків.

Поліпшення фізичної підго-
товленості підлітків педагогічни-
ми засобами має базуватися на 
педагогічному підході, в якому 
необхідно визначати можливос-
ті корекції недоліків фізичного 
розвитку з використанням засо-
бів фізичного виховання для за-
безпечення їхньої оптимальної 
життєдіяльності та максимально 
можливої самостійності і неза-
лежності в соціальному житті. 
Саме тому педагогічний процес 
фізичного виховання підлітків 
повинен ґрунтуватися на опти-
мальному поєднанні принципів, 
методів і засобів фізичного ви-
ховання, тобто –  на забезпеченні 
необхідних «умов» щодо ефек-
тивного його використання.

За даними ряду авторів [2, 
4, 8, 9 та інш.] ефективність пе-
дагогічного процесу, до якого 
також відноситься процес фі-
зичного виховання, обумовлена 
обов'язковою наявністю педаго-
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гічних умов. Однак у трактуванні 
поняття «педагогічні умови» досі 
немає однозначного розуміння. 
За даними вчених необхідно ро-
зуміти під терміном «педагогіч-
ні умови»: структурну оболонку 
педагогічних технологій чи педа-
гогічних моделей, завдяки яким 
реалізуються компоненти техно-
логії; особливості, від яких зале-
жить успішність функціонування 
та розвитку певної педагогічної 
системи [3];  обставини, від яких 
залежить ефективність навчаль-
но-виховного процесу, фактори і 
правила успішності життєдіяль-
ності педагогічної системи [5]; 
вимоги, які мають виконувати 
педагоги з метою забезпечення 
ефективності педагогічного про-
цесу; сукупність об’єктивних 
можливостей, змісту, форм, мето-
дів, педагогічних прийомів тощо 
[1, 2, 6, 9 та  інш.]. 

Тому актуальним є визначення 
ряду педагогічних умов, які пови-
нні надати можливість ефективно 
організувати процес фізичного 
виховання з підлітками.  

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами: 
Дослідження виконане відповід-
но Зведеного плану НДР у сфе-
рі фізичної культури і спорту на 
2011-2015 рр. Міністерства Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спор-
ту за темою 3.1. «Вдосконалення 
програмно-нормативних засад 
фізичного виховання в навчаль-
них закладах» (номер державної 
реєстрації 0111U001733).

Мета досліджень – визначення 
педагогічних умов процесу  фізич-
ного виховання, що сприяють  фор-
муванню мотивації учнів 6 класів 
до уроків фізичної культури.

Методи та організація дослі-
джень. Для досягнення мети були 
використані такі методи дослі-
дження: аналіз даних науково-ме-
тодичної літератури, антропоме-
тричні, соціологічні, фізіологічні, 
педагогічні методи дослідження, 
методики експрес-скринінгу рів-
ня фізичного здоров’я (Г.Л. Апа-
насенко) та рівня фізичної під-

готовленості (Т.Ю. Круцевич), 
методи математичної статистики. 

Дослідження проводились 
на базі середніх шкіл м. Києва зі 
школярами 6 класів  (29 хлопців і 
30 дівчат)  протягом навчального 
року.

Результати досліджень та їх 
обговорення. У контексті педа-
гогічних умов  формування мо-
тивації до занять фізичним вихо-
ванням підлітків на основі наших 
досліджень необхідно враховува-
ти теоретичні та практичні осно-
ви організації освітньо-виховного 
процесу в загальноосвітній шко-
лі, а також умови, необхідні для 
підвищення мотивації до занять 
фізичними вправами серед яких: 
ставлення до фізичного вихован-
ня в цілому; ставлення до уроку 
фізичної культури; стосунки або 
взаємодія з учителем фізичної 
культури; використання анкету-
вання для виявлення ставлення 
учнів до предмета "фізична куль-
тура"; використання анкетування 
для виявлення ставлення школя-
рів до видів рухової активності, 
що запропоновані програмою; 
визначення лімітуючих чинни-
ків, що впливають на мотивацію 
до занять фізичними вправами 
підлітків; розробка організацій-
но-методичних умов формуван-
ня мотивації до занять фізичною 
культурою, до складу яких вхо-
дять гуманістично-інформацій-
ний, мотиваційний, варіативно-
оцінювальний компоненти. 

Особливості організації на-
вчально-виховного процесу в 
школі, до якого відноситься й про-
цес фізичного виховання, повинні 
бути засновані на оптимальній 
взаємодії вчителів, керівництва 
навчального закладу, учнів і ме-
дичних працівників. 

Однією з основних складо-
вих реалізації педагогічних умов 
у процесі фізичного виховання в 
школі з підлітками повинен бути 
чіткий алгоритм педагогічного 
контролю діяльності педагогічно-
го колективу школи та учнів.

Здійснення попереднього пе-

дагогічного контролю щодо ви-
значення показників фізичного 
розвитку, функціональних мож-
ливостей організму підлітків, 
фізичної підготовленості та пра-
цездатності, фізичного здоров’я, 
особливостей психологічного 
стану (формування ціннісних 
орієнтацій стану шкільної три-
вожності), а також формування 
мотивації до занять фізичною 
культурою та спортом повинно 
сприяти конкретизації програми 
занять з урахуванням варіатив-
ності її складових.

Таким чином, зовнішньою 
складовою педагогічних умов 
формування мотивації підлітків 
до фізичного виховання згідно 
визначених нами лімітуючих і 
стимулюючих чинників були:

1. Обов’язкове анкетування 
учнів на початку навчального 
року для з’ясування інтересів до 
вибору варіативних модулів з ви-
дів спорту (розроблена анкета для 
учнів).

2. Спеціальні завдання для 
самостійної роботи з написання 
коротких рефератів з тем навчаль-
ної програми: «Шкідливі звички 
та їх вплив на здоров’я людини», 
«Особливості фізичного розвитку 
і функціонального стану організ-
му у підлітковому віці», «Історія 
розвитку видів спорту» (з обра-
них модулів), «Самоконтроль при 
заняттях фізичним вихованням».

3. Введення індивідуальної 
карти самоконтролю фізичної 
підготовленості учнів (розробле-
но карту самоконтролю). Резуль-
тати вимірювань і тестування 
фізичної підготовленості учні за-
писували самостійно у вересні, 
грудні та травні, визначали про-
грес своїх досягнень і виставляли 
собі оцінку за рухову активність 
протягом навчального року.

4. Для визначення адекват-
ності педагогічних підходів на 
уроках фізичної культури впрова-
джена анкета для вчителів (анке-
тування двічі на рік).

5. Для визначення ставлення  
учнів до організації фізичного 
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виховання в школі, взаємодії з 
учителем фізичної культури роз-
роблена анкета для контролю з 
боку адміністрації школи (анке-
тування один раз в кінці навчаль-
ного року).

6. Методичні рекомендації для 
вчителів фізичної культури: при 
організації і проведенні уроків 
фізичної культури з учнями 6-7 
класів враховувати лімітуючі фак-
тори, що впливають на мотивацію 
до занять фізичними вправами.

Для реалізації зазначених по-
ложень педагогічних умов в про-
цесі фізичного виховання нами 
було сформовано дві групи дітей: 
експериментальна та контрольна 
групи з учнів 6 класів в кількос-
ті 59 дітей: контрольна група (15 
хлопців та 16 дівчат) і експери-
ментальна група (14 хлопців та 
14 дівчат). Спільним у цих групах 
було те, що учні відвідували уро-
ки  фізичної культури у відповід-
ності до сучасної програми з фі-
зичної культури. Відмінностями 
організації процесу фізичного 
виховання в експериментальній 
групі було: 

- опитування учнів за анкетою 
на початку навчального року;

- ведення індивідуальної карти 
самоконтролю;

- написання коротких пові-

домлень за темами програми та 
питаннями вікторини з фізичної 
культури;

- контроль адекватності педа-
гогічних підходів на уроках фі-
зичної культури з боку вчителя;

- визначення ефективності ор-
ганізації фізичного виховання в 
школі з боку адміністрації;

- проведення вікторин з фізич-
ної культури.

Для визначення ефективності 
запропонованої системи занять  
фізичною культурою був прове-
дений перетворюючий педагогіч-
ний експеримент, який включав 2 
етапи: І етап (грудень) та ІІ етап 
(травень). 

Ефективність уроків фізичної 
культури оцінювалася нами за ре-
зультатами порівняльного аналізу 
динаміки показників фізичного 
розвитку, стану функціональних 
систем, результатів фізичної під-
готовленості, зміни параметрів 
фізичного здоров’я, рівня фізич-
ної підготовленості та мотивації 
до занять фізичними вправами 
протягом навчального року за за-
гальними результатами всіх учнів 
(хлопців і дівчат).

Оцінюючи вплив запропоно-
ваних організаційно-методичних 
засад процесу фізичного вихо-
вання на рівень мотивації учнів 

6 класів, за розробленою нами 
методикою оцінки «Ставлення до 
фізичної культури», слід відзна-
чити, що: в експериментальній 
групі за навчальний рік 60,69% 
школярів (серед яких 21,42%  
хлопців і 100%  дівчат) підвищи-
ли рівень мотивації, при цьому 
з рівня негативного ставлення 
до рівня позитивного ставлен-
ня перейшло 14,28% хлопців, з 
рівня індиферентного ставлення 
в рівень позитивного ставлення 
перейшло 14,28% дівчат, з рівня 
позитивного ставлення в рівень 
активного ставлення – 7,14% 
хлопців і 71,4% дівчат (табл.1). 
Помітним є поступове покращен-
ня рівня мотивації  на кожному 
етапі і в контрольній групі. Однак 
за навчальний рік спостерігалась 
як позитивна динаміка рівня мо-
тивації, так і негативна, про що 
свідчить підвищення рівня пози-
тивної мотивації у 18,7% хлопців 
і зниження активного ставлення у 
25% школярів взагалі.

Підвищився рівень теоретич-
них знань у школярів обох груп 
протягом навчального року (табл. 
2). В експериментальній групі за 
навчальний рік 100% школярів 
підвищили теоретичні знання, 
при цьому теоретично не підго-
товлених в кінці ІІ етапу не за-

Таблиця 1
Розподіл учнів 6 класів за рівнем мотивації в навчальному році, %

Рівень

Контрольна група Експериментальна група
хл (n=16) д (n=15) хл (n=14) д (n=14)
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Негативне 
ставлення 6,25 6,25 6,25 0 0 0 14,28 0 0 0 0 0

Індифе-
рентне 
ставлення

0 0 0 13,32 19,98 19,98 0 14,28 0 14,28 0 0

Позитивне 
ставлення 12,5 25 31,25 73,26 66,6 66,6 7,14 7,14 14,28 71,4 71,4 14,28

Активне 
ставлення 81,25 68,75 56,25 13,32 13,32 13,32 78,54 78,54 85,68 14,28 28,56 85,68
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лишилось. В контрольній групі 
кількість теоретично не підготов-
лених збільшилось: у хлопців до 
37,5%, а у дівчат дещо зменши-
лось до 39,9%.

Підвищення мотивації до за-
нять, рівня теоретичних знань з 
методів самоконтролю за фізич-
ною підготовленістю і спостере-
ження за своїми функціональними 
показниками серцево-судинної 
системи, результатами в рухових 
тестах, сприяло залученню учнів 
6-х класів до самостійних і орга-
нізованих занять фізичними впра-
вами у позанавчальний час. Так, 
після опитування з’ясувалось, що 
після першого етапу експеримен-
ту 12,6% хлопців і 7,8% дівчат 
експериментальної групи почали 
самостійно виконувати комплекси 
фізичних вправ, які рекомендував 
учитель фізичної культури. Після 
другого етапу експерименту (в кін-
ці навчального року) близько 72% 
хлопців і 63% дівчат відповіли, що 
відвідують організовані заняття з 
різних видів спорту. В контроль-
ній групі в кінці навчального року 
таких, що відвідують організовані 
заняття спортом, у хлопців змен-
шилось майже вдвічі.

Активність учнів у позана-
вчальний час при заняттях фі-

Таблиця 2
Розподіл учнів 6 класів за рівнем теоретичних знань  в навчальному році, %

Оцінка
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Відмінні 
знання 0 6,25 6,25 0 0 0 0 14,28 28,56 0 7,14 21,42

Добрі 
знання 12,5 12,5 18,75 6,66 0 13,32 14,28 14,28 57,12 7,14 42,84 64,26

Задовільні 
знання 50 50 37,5 39,96 53,28 46,62 49,98 71,4 14,28 42,84 49,98 14,28

Теоре-
тично  не 
підготов-
лений

37,5 31,25 37,5 53,28 46,62 39,96 35,7 0 0 49,98 0 0

зичними вправами вплинуло на 
їх фізичний стан. Так, в експе-
риментальній групі майже 90% 
учнів підвищили рівень фізично-
го здоров’я і з’явилось 28% хлоп-
ців і 21 % дівчат з рівнем вище за 
середній. 

В експериментальній групі за 
навчальний рік 64,26% школярів 
(серед яких 57,12% хлопців та 
71,4%  дівчат) підвищили рівень 
фізичної підготовленості, при 
цьому з нижче середнього рівня 
фізичної підготовленості до се-
реднього рівеня перейшло 17,85% 
школярів, з середнього рівня –  до  
вище за середній – 42,84%  шко-
лярів, з середнього рівня –  у ви-
сокий рівень – 3,22% школярів та 
з вище середнього рівня –  у ви-
сокий рівень – 10,71% школярів 
(табл. 3).

Таким чином, проведений екс-
перимент свідчить про ефектив-
ність розроблених педагогічних 
умов у процесі фізичного вихо-
вання підлітків, що сприяли під-
вищенню мотивації до занять фі-
зичним вихованням.

Висновки:
Для вдосконалення процесу 

фізичного виховання в школі з 
підлітками необхідно врахову-
вати організаційно-методичні 

умови, які повинні складатись з 
взаємопов’язаних та взаємоза-
лежних компонентів.

Основними педагогічними 
умовами, необхідними для впро-
вадження в навчально-виховний 
процес в середній школі, пови-
нне стати в освітній діяльності 
виділення таких складових, як: 
установки на цінність власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих; 
наявність теоретичних знань 
про основи використання засо-
бів фізичного виховання та вплив 
їх на укріплення та збереження 
здоров’я підлітків, самоконтроль 
фізичного стану учнів.

Ефективним стимулом для 
удосконалення процесу фізично-
го виховання в школі є отриман-
ня вчителем фізичної культури 
поточної інформації про адек-
ватність педагогічних впливів на 
учнів у процесі уроків для визна-
чення лімітуючих факторів, що 
негативно впливають на мотива-
цію підлітків до занять фізичним 
вихованням, і своєчасною корек-
цією педагогічного процесу, а та-
кож контроль з боку адміністра-
ції школи за аналізом ставлення 
учнів до уроків фізичної культу-
ри і показниками їх фізичного 
здоров’я. 



68

Таблиця 3
Розподіл учнів 6 класів за рівнем фізичної підготовленості в навчальному році, %

Рівень

Контрольна група Експериментальна група
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Нижче 
середнього 50 56,25 37,5 26,64 26,64 19,98 35,7 28,56 21,42 28,56 14,28 7,14

Середній 50 43,75 56,25 53,28 73,26 53,28 64,26 71,4 35,7 57,12 71,4 64,26
Вище 
середнього 0 0 6,25 19,98 0 26,64 0 0 35,7 21,42 21,42 7,14

Високий 0 0 7,14 0 0 21,42

Перспективою подальшого 
дослідження є визначення осо-
бливостей мотиваційних пріори-
тетів у заняттях фізичною культу-
рою учнів 6-9 класів.
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