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Annotation
Introduction. Analysis of the problem of optimizing the system of physical education of primary school children at 

the present stage of development of society in Ukraine shows that its main purpose is to create conditions for the forma-
tion of a harmoniously developed personality of the child. However, the innovative experience of improving physical 
culture and health work with primary school students has not found application in rural schools. In recent decades, the 
outflow of qualified physical education teachers to other areas, reducing the quality of teaching the subject of "physi-
cal education", restructuring the network of rural educational institutions has led to crises in the system of physical 
education in rural schools. In this regard, there is a need to substantiate and develop organizational and methodologi-
cal principles for optimizing the process of physical education of primary school students in rural schools. One of the 
components that will solve this complex problem is the formation of motivation in younger students to regular physical 
activity, which required a study of their need–motivational sphere.

The purpose of the study is to determine the motives and interests of primary school students in rural activities to 
engage in various types of physical activity.

Research methods: analysis and generalization of data of scientific and methodical literature, content analysis of 
school documentation, surveys and questionnaires. With the consent of parents, 137 students of grades 1-4 took part in 
the survey by written questionnaire. The parents of the children assisted in filling in the questionnaire.

Results. The main motive of physical activity of boys of 1-4 classes is: active rest and entertainments – 1st place, 
2nd place – communication with friends, 3rd place – improvement of physical fitness, 4th place – sports activity, 5th 
place – improvement of health. The girls have a slightly different trend: 1st place – communication with friends, 2nd 
place – active recreation, 3rd place – the motive of improving health, 4th place – improving physical fitness, 5th place 
– sports activities. The most popular type of motor activity, both boys and girls are mobile games – 1st place in the 
ranking. Further, the preferences of boys and girls are different. Thus, among boys the most popular types of exercise 
are: 2nd place – running, jumping, throwing; 3rd place – sports games (football); 4th place – elements of tourism; 5th 
place – martial arts; 6th place – skiing, skating, sledding; 7th and 8th place – dancing and aerobics, respectively; 9th 
place – swimming; 10th – tennis, boxing, wrestling. The girls preferred the following types of physical culture and 
health classes: 2nd place – dancing; 3 – running, jumping; 4 – tourism; 5 – fitness; 6 – sports games (basketball, vol-
leyball); 7 – winter types (skis, skates, sleds); 8 – swimming; 9 – tennis, cycling; 10 – oriental martial arts. 

Conclusions. The results of the questionnaire actualize the problem of improving the content of physical culture 
and health work of a rural school, taking into account the needs and interests of primary school students in physical 
activity.

Анотація
Вступ. Аналіз проблеми оптимізації системи фізичного виховання молодших школярів на сучасному 

етапі розвитку суспільства в Україні свідчить, що її головною метою є створення умов для формування гар-
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монійно розвиненої особистості дитини. Але інноваційний досвід вдосконалення фізкультурно-оздоровчої 
роботи з учнями початкових класів не знайшов застосування в умовах сільської школи. В останні десяти-
ліття відтік кваліфікованих вчителів фізичної культури в інші сфери, зниження якості викладання предмету 
«фізична культура», реструктуризація мережі освітніх закладів сільської місцевості зумовили кризові явища 
у системі фізичного виховання сільської школи. У цьому зв’язку постала необхідність в обґрунтуванні й 
розробці організаційно-методичних засад оптимізації процесу фізичного виховання учнів початкових класів 
сільських шкіл. Однією із складових, яка дозволить вирішити це складне завдання, є формування мотивації 
у молодших школярів до регулярної рухової активності, що потребувало дослідження їх потребо-мотива-
ційної сфери.

Мета дослідження – визначити мотиви та інтереси учнів початкових класів сільської школи до занять 
різними видами рухової активності.

Мета дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, контент-аналіз шкіль-
ної документації, опитування та анкетування. В опитуванні методом письмового анкетування, за згодою 
батьків, взяли участь 137 учнів 1-4 класів. Допомогу при заповнюванні анкети здійснювали батьки дітей.

Результати. Головними мотивами рухової діяльності хлопчиків 1-4 класів є: активний відпочинок і роз-
ваги – 1 місце, 2 місце – спілкування з друзями, 3 місце – покращення фізичної підготовленості, 4 місце 
– спортивна діяльність, 5 місце – покращення здоров’я. У дівчаток спостерігається дещо інша тенденція: 
1 місце – спілкування з друзями, 2 місце – активний відпочинок і розваги, 3 місце – мотив покращення 
здоров’я, 4 місце – покращення фізичної підготовленості, 5 місце – спортивна діяльність. Найбільш попу-
лярним видом рухової активності, як у хлопчиків, так і у дівчаток є рухливі ігри – 1 місце в рейтингу. Далі 
уподобання хлопчиків і дівчаток мають відмінності. Так, серед хлопчиків найбільш популярними видами 
фізичних вправ є: 2 місце – біг, стрибки, метання; 3 місце – спортивні ігри ( футбол); 4 місце – елементи 
туризму; 5 місце – єдиноборства; 6 місце – катання на лижах, ковзанах, санях; 7 і 8 місце – танці й аеробіка 
відповідно; 9 місце – плавання; 10 місце – теніс, бокс, боротьба. Дівчатка надали перевагу таким видам 
фізкультурно-оздоровчих занять: 2 місце – танці, 3 місце – біг, стрибки; 4 місце – туризм; 5 місце – фітнес; 
6 місце – спортивні ігри (баскетбол, волейбол); 7 місце – зимові види (лижі, ковзани, санки); 8 місце – пла-
вання; 9 місце – теніс, велоспорт; 10 місце – східні єдиноборства.

Висновки: Результати анкетування актуалізують проблему вдосконалення змісту фізкультурно-оздоров-
чої роботи сільської школи, врахування потреб та інтересів учнів початкових класів у руховій активності.

Ключові слова: молодші школярі, рухова активність, потреби, анкетування.

Аннотация
Вступление. Анализ проблемы оптимизации системы физического воспитания младших школьников на 

современном этапе развития общества в Украине свидетельствует, что ее главной целью является создание 
условий для формирования гармонично развитой личности ребенка. Однако, инновационный опыт совершен-
ствования физкультурно-оздоровительной работы с учащимися начальных классов не нашел применения в 
условиях сельской школы. В последние десятилетия отток квалифицированных учителей физической куль-
туры в другие сферы, снижение качества преподавания предмета «физическая культура», реструктуризация 
сети образовательных учреждений сельской местности обусловили кризисные явления в системе физического 
воспитания сельской школы. В этой связи возникла необходимость в обосновании и разработке организаци-
онно-методических основ оптимизации процесса физического воспитания учащихся начальных классов сель-
ских школ. Одной из составляющих, которая позволит решить эту сложную задачу, является формирование 
мотивации у младших школьников к регулярной двигательной активности, что требовало исследования их 
потребностно-мотивационной сферы.

Цель исследования - определить мотивы и интересы учащихся начальных классов сельской школы к за-
нятиям различными видами двигательной активности.

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, контент-анализ 
школьной документации, опрос и анкетирования. В опросе, методом письменного анкетирование, с согласия 
родителей, приняли участие 137 учащихся 1-4 классов. Помощь при заполнении анкеты осуществляли роди-
тели детей.

Результаты. Главными мотивами двигательной деятельности мальчиков 1-4 классов являются: активный 
отдых и развлечения - 1 место, 2 место - общение с друзьями, 3 место - улучшение физической подготовленно-
сти, 4 место - спортивная деятельность, 5 место - улучшение здоровья. У девочек наблюдается несколько иная 
тенденция: 1 место - общение с друзьями, 2 место - активный отдых и развлечения, 3 место - мотив улучшения 
здоровья, 4 место - улучшение физической подготовленности, 5 место - спортивная деятельность. Наиболее 
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популярным видом двигательной активности, как у мальчиков, так и у девочек являются подвижные игры - 1 
место в рейтинге. Далее предпочтения мальчиков и девочек имеют различия. Так, среди мальчиков наиболее 
популярными видами физических упражнений являются: 2 место - бег, прыжки, метания; 3 место - спортив-
ные игры (футбол); 4 место - элементы туризма; 5 место - единоборства; 6 место - катание на лыжах, коньках, 
санях; 7 и 8 место - танцы и аэробика соответственно; 9 место - плавание; 10 место - теннис, бокс, борьба. Де-
вочки предпочли такие виды физкультурно-оздоровительных занятий: 2 место - танцы, 3 место - бег, прыжки; 
4 место - туризм 5 место - фитнес; 6 место - спортивные игры (баскетбол, волейбол) 7 место - зимние виды 
(лыжи, коньки, санки) 8 место - плавание; 9 место - теннис, велоспорт; 10 место - восточные единоборства.

Выводы: Результаты анкетирования актуализируют проблему совершенствования содержания физкуль-
турно-оздоровительной работы сельской школы, учета потребностей и интересов учащихся начальных клас-
сов в двигательной активности.

Ключевые слова: младшие школьники, двигательная активность, потребности, анкетирование.

Вступ. Результати чисельних 
досліджень свідчать, що основи 
здоров’я закладаються у дошкіль-
ному і молодшому шкільному віці, 
тому збереження, формування та 
зміцнення здоров’я кожної дити-
ни є пріоритетним завданням су-
спільства, школи та сім’ї.

У сучасних умовах загострен-
ня соціально-економічних про-
блем, незадовільного екологічного 
стану в Україні важливого значен-
ня набуває своєчасний і повно-
цінний фізичний розвиток дітей, 
підвищення рівня функціональ-
них резервів їх організму. У цьому 
зв’язку особливу роль відіграє за-
стосування раціональних рухових 
режимів і фізичних вправ оздоров-
чої спрямованості, які б задоволь-
няли вимогам навчального проце-
су і відповідали закономірностям 
фізичного розвитку молодших 
школярів [9, 30, 31].

Особливого значення набуває 
організація і проведення навчаль-
ного процесу з фізичного вихован-
ня школярів з урахуванням регіону 
проживання, особливо у сільській 
місцевості, де присутні соціально-
економічні та екологічні умови, 
які є відмінними від умов прожи-
вання у містах [3, 12].

Фізичний стан школярів в за-
лежності від місця проживання, 
соціальних та економічних умов 
знаходиться у центрі уваги дослід-
ників. При цьому як вітчизняні, 
так і зарубіжні фахівці отримують 
доволі суперечливі результати. 
Так, результати досліджень Т.В. 

Сидорчук та ін. [21], В.М. Хаху-
лі [22], G. Graham, S.A. Holt [24], 
свідчать про те, що сільські діти, у 
яких рухова активність є більшою, 
володіють вищим рівнем фізичної 
роботоздатності, у порівнянні з 
міськими школярами. Дані інших 
авторів [17, 25] свідчать про те, що 
фізичний стан дітей визначається 
особливостями економічного за-
безпечення сімей і найбільш висо-
кі показники морфофункціональ-
ного стану, фізичного здоров’я і 
фізичної підготовленості виявлені 
у дітей, родини яких мають великі 
матеріальні прибутки.

Що стосується результатів до-
сліджень стану здоров’я дітей (як 
у сільській місцевості, так і у міс-
тах), то їх більшість свідчить про 
те, що ситуація наближається до 
критичної: збільшується рівень за-
гальної захворюваності, окремих 
органів і систем; погіршуються 
показники фізичного і нервово-
психічного розвитку; з’являються 
захворювання, які раніше були не 
характерними для дитячого віку 
(гіпертонія, остеопороз, онколо-
гічні захворювання) [1, 2, 4]. 

За даними МАН України, абсо-
лютно здорових учнів початкових 
класів на сьогодні лише 5%. За 
період навчання в школі кількість 
здорових дітей знижується в 4-5 
разів [5, 17, 20]. 

Такий стан вимагає нових під-
ходів до зміцнення здоров’я і під-
вищення фізичного стану дітей. У 
сучасних умовах найбільш ефек-
тивним і доступним засобом про-

філактики захворюваності, під-
вищення розумової й фізичної 
працездатності, проведення дозвіл-
ля школярів є фізична культура.

Фізичне виховання в сільській 
школі має свої специфічні особли-
вості у порівнянні з міською шко-
лою, що обумовлює доцільність 
застосування соціально-педагогіч-
ного підходу до проблеми опти-
мізації функціонування цілісної 
системи фізичного виховання та 
оздоровлення школярів у сільсько-
му соціумі. Цей підхід заснований 
на положенні про те, що здоров’я 
дитини, розвиток її організму ба-
гато у чому залежить від серед-
овища, в якому вона проживає [18, 
26].

Сільське соціально-природне 
середовище з позиції еколого-
оздоровчого та психоемоційного 
комфорту життєзабезпечення лю-
дини відрізняється від міського 
у сенсі збереження та зміцнення 
здоров’я людини і має низку без-
заперечних переваг з одного боку, 
а з іншого – суттєвих недоліків.

Наші дані підтверджують ре-
зультати досліджень [6, 11, 22, 
28] про те, що перевагами сіль-
ської школи є більш сприятливі 
екологічні умови у порівнянні з 
міськими навчальними закладами. 
Позитивними факторами у цьо-
му сенсі є: життя у безпосередній 
близькості до природи, що дозво-
ляє нівелювати стреси й нервові 
перевантаження; спосіб життя, 
що пов’язаний з підвищеною ру-
ховою активністю; віддаленість 
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від транспортної завантаженості, 
агресивної реклами міст; більш 
спокійний темп і ритм життя; ши-
роке використання оздоровчих 
сил природи; невелика наповню-
ваність класів та ін. 

З іншого боку, сільське соціаль-
не середовище має і несприятливі 
для здоров’я людини фактори. Се-
ред них: відсутність оперативної 
кваліфікованої медичної допомо-
ги; надзвичайна зайнятість батьків 
по домашньому господарству; ви-
сокий рівень безробіття, зниження 
реальних прибутків сімей; асо-
ціальний спосіб життя багатьох 
родин, зловживання алкоголем; 
слабка матеріальна база шкіл та ін.

Практичний досвід [8, 12, 18, 
19, 22] свідчить про те, що сис-
тема фізкультурно-оздоровчої ді-
яльності сільської школи не може 
залишатися незмінною. Вона без-
перервно розвивається. Джере-
лом цього розвитку є протиріччя 
між умовами життя суспільства, 
які змінились; потребами люди-
ни і характером тих педагогічних 
впливів, об’єктом яких вона є.

Отже, розв’язання питання збе-
реження здоров’я та забезпечення 
гармонійного розвитку особистос-
ті молодших школярів є досить ак-
туальною проблемою і має велику 
практичну значущість. Але, попри 
на широкий діапазон досліджень 
даної проблематики, у доступній 
нам науковій літературі присутні 
лише епізодичні дані щодо вдо-
сконалення організаційно-мето-
дичних засад процесу фізичного 
виховання учнів початкових кла-
сів сільської школи, що і зумовило 
напрям проведення дослідження з 
даної проблеми.

Розробка технології оптиміза-
ції системи фізкультурно-оздоров-
чої роботи з учнями початкових 
класів сільських шкіл потребувала 
дослідження їх фізичного стану, 
потребово-мотиваційної сфери і 
рухової активності.

Гіпотеза. Мотивація до ру-
хової активності у молодшому 
шкільному віці виявляється наяв-
ністю інтересу до відповідних ви-

дів фізичних занять, який формує 
школа, спортивні секції, батьки, 
а також середовище проживання 
дитини [2, 4, 23].

Аналіз різних трактувань пси-
хологічного поняття «інтерес» дає 
можливість підійти до певного 
узагальненого визначення, згідно 
з яким можна визначити інтерес 
як вибіркове емоційне-пізнавальне 
ставлення людини до предметів, 
явищ, подій навколишньої дій-
сності, видів діяльності, а також як 
усвідомлену потребу, що виступає 
стимулятором активної пошукової 
і продуктивної діяльності щодо її 
задоволення. Як зазначають Г. С. 
Бахчанян [2], В. І. Гусєв [6], Т. В. 
Олімпієва [10], будь-який інтерес 
належить до мотиваційної сфери 
особистості, оскільки в його основі 
знаходиться внутрішня мотивація. 
Він виявляється у зацікавленості, 
допитливості, бажання до отри-
мання знань чи ведення певного 
роду діяльності. Серед різних, 
пов’язаних між собою проявів ін-
тересу, виділяють зацікавленість, 
допитливість, пізнавальний і те-
оретичний інтерес. У молодшо-
му шкільному віці переважають 
зацікавленість і допитливість, 
пов’язані з прагненням проникну-
ти за межі відомого, отримати від-
повіді на запитання, що виникають 
під час навчання, а отже – з відчут-
тями здивування, радощів, нових 
відкриттів. До важливих чинників 
інтересу варто зарахувати знання, 
практичну діяльність та емоційне 
задоволення від неї. У молодших 
школярів, за даними Н.Я. Бондар-
чук [3] на першому місці знахо-
диться чинник емоційного задо-
волення, нестача якого є головною 
причиною недостатнього інтересу 
до занять фізичною культурою.

Визначення пріоритетних мо-
тивів та інтересів учнів 1-4 класів 
до занять фізичними вправами і 
певними видами рухової актив-
ності дозволить внести корективи 
до змісту спеціально організова-
ної рухової активності молодших 
школярів і, тим самим, підвищити 
ефективність фізкультурно-оздо-

ровчих занять.
Мета дослідження – визна-

чити мотиви та інтереси учнів по-
чаткових класів сільської школи 
до занять різними видами рухової 
активності.

Матеріали, методи і орга-
нізація дослідження. В процесі 
соціологічного дослідження були 
використані такі методи: аналіз, 
узагальнення та систематизація 
науково-методичної літератури 
щодо проблеми дослідження; кон-
тент-аналіз шкільної документа-
ції; опитування та анкетування.

1. Учасники. В опитуванні ме-
тодом анкетування взяли участь 
137 учнів (62 хлопчики і 75 дів-
чаток) 1-4 класів, віком 7-10 ро-
ків вихованців Ковалинського 
навчально-виховного об’єднання 
(НВО) «Загальноосвітня школа 
(ЗОШ) І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад (ДНЗ)» і Діви-
чківського навчально-виховного 
об’єднання (НВО) «Загальноос-
вітня школа (ЗОШ) І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад 
(ДНЗ)» Переяслав-Хмельницького 
району Київської області. Від усіх 
учасників та їх батьків була отри-
мана письмова згода на участь в 
експерименті. Всі процедури про-
водилися відповідно до етичних 
стандартів декларації Гельсінки 
2008 р. у 2015-2016 навчальному 
році.

2. Процедура (організація до-
слідження). На базі вищезазна-
чених загальноосвітніх шкіл був 
проведений контент-аналіз шкіль-
ної документації, а також – пись-
мове анкетування учнів. Допомогу 
при заповнюванні анкет здійсню-
вали батьки дітей.

3. Статистичний аналіз. Отри-
мані дані були опрацьовані за до-
помогою методів математичної 
статистики (знаходження серед-
нього арифметичного значення, 
визначення рейтингу мотивів та 
інтересів учнів до видів рухової 
активності) з метою інтерпретації 
отриманих результатів. Матема-
тична обробка була виконана за 
допомогою програми «Statistika» у 
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гулярно займаються у спортивних 
секціях м. Переяслав-Хмельниць-
кого, до яких їх супроводжують 
батьки. Вочевидь, це пов’язано 
з тим, що за місцем проживання 
(безпосередньо у селах Ковалин 
і Дівички) відсутні фізкультурно-
оздоровчі організації.

Для визначення інтересів учнів 
початкової школи під час дозвілля 
ми поставили питання: «Як Ви, за-
звичай, проводите вільний час?». 
Більшість хлопчиків (47,2%) і 
дівчаток (49,1%) спілкуються з 
друзями, 15,8% і 16,9% відповід-
но – дивляться телевізор. Викли-
кає занепокоєння той факт, що 
вже у початковій школі кількість 
вільного часу, яка витрачається 
на комп’ютерні ігри досить зна-
чна – у хлопчиків 11,5%, а у дівча-
ток – 9,7%. На свіжому повітрі під 
час прогулянок сільські школярі 
перебувають більше, ніж міські 
діти: хлопчики – 25,5%, дівчатка 
– 24,3%. Але, відсоток дітей, які 
регулярно займаються при цьому 
фізичними вправами невеликий – 
15,1% хлопчиків і 7,8% дівчаток. 
При цьому перевага надається 
природним видам дитячої актив-
ності – бігу на вулиці, рухливим 
іграм. Найбільш популярним у ді-
тей є гра у футбол (15,0% хлопчи-
ків і 3,3% дівчаток). Тільки 2,3% 
дівчаток і 3,1% хлопчиків займа-

середовищі «Windows».
Результати дослідження. На 

окрему увагу заслуговує аналіз 
можливих причин недостатнього 
інтересу дітей молодшого шкіль-
ного віку до занять фізичною 
культурою. Результати аналізу 
шкільної документації – даних 
журналів обліку та успішності 
учнів початкових класів Кова-
линського НВО «ЗОШ І-ІІ ступе-
нів – ДНЗ» і Дівичківського НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Пе-
реяслав-Хмельницького району 
Київської області засвідчують, що 
майже постійно відвідують усі 
уроки фізичної культури 48,7% 
хлопчиків і 39,8% дівчаток. Регу-
лярно пропускають уроки (понад 
50% пропусків) 9,8% хлопчиків і 
11,5% дівчаток.

Більшість пропусків (понад 
80%) пов’язана зі звільненням 
через хворобу та іншими поваж-
ними причинами. На базі цих же 
загальноосвітніх шкіл ми провели 
опитування методом письмового 
анкетування, в якому взяло участь 
137 учнів перших, других, третіх і 
четвертих класів (62 хлопчика і 75 
дівчаток). Допомогу при заповню-
ванні анкети здійснювали батьки 
дітей. Це опитування дозволило 
визначити пріоритетність і місце в 
мотиваційній структурі дітей тих 
або інших інтересів до занять фі-

зичною культурою. 
Як показали результати опиту-

вання, 38 хлопчикам (61,2%) і 37 
дівчаткам (49,3%) уроки фізичної 
культури подобаються; 20 хлопчи-
ків (32,3%) і 25 дівчаток (33,3%) 
зауважили, що на уроках їм не все 
подобається; решта учнів (6,5% 
хлопчиків і 20,3% дівчаток) зазна-
чили, що уроки фізичної культури 
їм взагалі не подобаються. Необ-
хідно відзначити, що хлопчики й 
дівчатка, яким однозначно не по-
добаються уроки фізкультури, не 
змогли пояснити причину свого 
негативного ставлення до них. Фа-
хівці зазначають [4, 7, 9, 14], що 
серед можливих причин відсут-
ності фізкультурних інтересів є: 
недостатня виховна спрямованість 
процесу фізичного виховання; ме-
тодичні помилки при його органі-
зації; одноманітність і відсутність 
креативного підходу у роботі пе-
дагогів; недостатня співпраця вчи-
телів із батьками; відсутність на 
заняттях вправ та ігор, які подоба-
ються окремим дітям; відсутність 
музичного супроводу.

Аналіз анкетного опитуван-
ня показав, що рівень залучення 
учнів молодших класів до фізкуль-
турно-оздоровчих занять у віль-
ний час є вкрай низьким. Лише 
двоє хлопців (3,2%) і одна дівчин-
ка (1,3%) з усіх респондентів ре-

Таблиця 1
Пріоритетні мотиви фізкультурної активності учнів початкових 

класів сільських загальноосвітніх шкіл, n=137

Варіанти відповідей

Хлопчики Дівчатка
Клас

X̄
%

ре
йт

ин
г Клас

X̄
%

ре
йт

ин
г

1 2 3 4 1 2 3 4
n=15 n=13 n=16 n=18 n=18 n=16 n=21 n=20

Покращення 
стану здоров’я 20,3 22,1 21,2 24,8 22,1 5 48,2 49,3 42,1 40,3 45,0 3

Покращення фізичної 
підготовленості 47,9 49,8 53,1 54,2 51,1 3 37,1 38,2 36,2 35,7 36,8 4

Спілкування з друзями 50,3 57,2 55,8 58,2 55,4 2 61,2 63,5 68,1 66,4 64,8 1
Активний відпочинок, 
розваги 63,2 62,9 71,4 68,5 66,5 1 51,2 47,3 45,8 46,7 47,8 2

Участь у змаганнях 36,5 37,2 38,3 39,1 37,8 4 19,1 20,2 23,2 25,7 22,1 5
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дівчаток сільської місцевості дещо 
різні пріоритети у заняттях фізич-
ними вправами.

Для хлопчиків головними мо-
тивами рухової діяльності є: ак-
тивний відпочинок і розваги – 1-е 
місце (66,5%); 2-е місце – спілку-
вання з друзями (55,4%); 3-е міс-
це – покращення фізичної підго-
товленості (51,1%). Дещо нижчим 
є рейтинг спортивної діяльності 
– 37,8% (4-е місце), а мотив по-
кращання здоров’я знаходиться на 
останньому, 5-му місці (22,1%).

У дівчаток спостерігається 
дещо інша тенденція. Головним 
для них є спілкування з друзями 
– 64,8% (1 місце у рейтингу), на 
другому місці – активний відпо-
чинок, розваги (47,8%). На відмі-
ну від хлопчиків, дівчатка більше 
розуміють користь фізичних вправ 
для покращення здоров’я – 3-е 
місце (45,0%). Мотив покращен-
ня фізичної підготовленості зна-
ходиться на 4-ому місці (36,8%), а 
участь у змаганнях викликало за-
цікавленість у незначної кількості 
дівчаток – 5-е місце (22,1%).

ються велосипедними прогулян-
ками. Взимку лише 5,5% дівчаток 
і 7,8% хлопчиків ходять на лижах і 
катаються на ковзанах.

Дискусія. Такий стан організа-
ції дозвілля учнів сільських ЗОШ 
свідчить про те, що у них не фор-
мується потреба у систематичних 
заняттях фізичною культурою. На 
нашу думку, на це впливає спосіб 
життя родини, її низький рухо-
вий режим і відсутність необхід-
ної уваги до фізичного виховання 
дитини. Так, тільки 37,9% бать-
ків вважають, що вони повинні 
у більшому ступені впливати на 
формування рухової активності 
дитини. Переважна кількість бать-
ків (53,9%) відводить вирішення 
цього завдання школі, в першу 
чергу – вчителю фізичної культу-
ри і класним керівникам.

Мотиви занять фізичною куль-
турою і спортом дітей молодшого 
шкільного віку сільських ЗОШ ви-
значали через мету, яку називали 
учні (табл. 1).

Аналіз відповідей дає змогу 
говорити про те, що у хлопчиків і 

Отже, результати наших до-
сліджень у значній мірі не співпа-
дають з даними інших авторів [3, 
4, 13], де зазначається, що мотив 
покращення стану здоров’я є го-
ловним у фізкультурно-оздоровчій 
діяльності молодших школярів. 
Результати опитування, яке було 
проведено нами, свідчить про те, 
що основними мотивами занять 
фізичними вправами є ігровий та 
емоційної розрядки.

Значний інтерес в процесі до-
слідження відводився з’ясуванню 
питання найбільш поширених ви-
дів рухової активності серед мо-
лодших школярів (табл. 2).

Аналізуючи отримані результа-
ти, можна відмітити, що найбільш 
популярним видом рухової актив-
ності, як у хлопчиків, так і дівча-
ток є рухливі ігри – 1 місце у рей-
тингу (28,3% і 26,9% відповідно).

Далі уподобання хлопчиків і 
дівчаток мають різницю. Так, се-
ред хлопчиків популярними ви-
дами фізичних вправ є: 2-е місце 
(18,6%) – біг, стрибки, метання; 
3-е місце (17,1%) – спортивні ігри, 

Таблиця 2
Рейтинг видів рухової активності серед учнів початкових 

класів сільських загальноосвітніх шкіл, n=137

Варіанти відповідей

Хлопчики Дівчатка
Клас

X̄
%

ре
йт

ин
г Клас

X̄
%

ре
йт

ин
г

1 2 3 4 1 2 3 4
n=15 n=13 n=16 n=18 n=18 n=16 n=21 n=20

Рухливі ігри 29,2 29,7 27,3 27,1 28,3 1 28,2 28,7 25,3 25,5 26,9 1
Легка атлетика (біг, 
стрибки, метання). 19,8 17.8 18,1 18,5 18,6 2 15,8 16,2 16,7 16,1 16,2 3

Фітнес (фітбол-аеробіка, 
базова аеробіка) 4,5 2,1 2,2 1,7 2,6 8 8,1 9,1 10,2 11,2 9,6 5

Танці 5,6 3,3 2,1 1,5 3,6 7 18,5 19,1 18,9 17,7 18,6 2
Єдиноборства 8,7 7.1 10,2 11,7 9,4 5 1,2 1,5 1,3 1,2 1,3 10
Зимові види спорту 
(лижі, ковзани, санки) 6,5 5,7 5,8 6,3 6,1 6 7,2 6,7 6,5 6,3 6,7 7

Туризм (піші 
прогулянки, походи) 9,7 12,2 12,5 13,1 11,9 4 9,8 10,2 12,3 15,1 11,8 4

Спортивні ігри 12,3 16,5 17,2 17,1 15,8 3 6,4 9,2 10,1 12,2 9,5 6
Плавання 2,2 3,5 2,1 1,9 2,4 9 2,3 5,3 6,5 2,7 4,2 8
Інше 1,5 2,1 2,5 1,1 1,8 10 2,5 3,1 2,4 1,0 2,3 9
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серед яких діти найбільше полю-
бляють футбол; 4-е місце (11,9%) 
– елементи туризму (піші прогу-
лянки, походи); 5-е місце – єди-
ноборства, серед яких найбільш 
популярними є східні (у-шу, ка-
рате); 6-е місце (6,1%) – катання 
на лижах, ковзанах, санках. Пев-
ний інтерес виявляють хлопчики 
до танців та аеробіки (7 і 8 місце 
відповідно). Однак, цей інтерес з 
віком згасає (4,5-5,6% у 1 класі і 
1,7-1,5%– у 4 класі). Незначний ін-
терес до такого популярного виду 
фізичної активності, як плавання 
(9 місце у рейтингу) пояснюється, 
в першу чергу, відсутністю пла-
вальних басейнів на селі. Серед 
інших видів рухової активності 
(10 місце, 18,5%), якими хотіли б 
займатись хлопчики були названі 
теніс, бокс, боротьба.

Дівчатка надали перевагу та-
ким видам фізкультурно-оздоров-
чих занять: 2-ге місце у рейтингу 
(18,6%) – танці. Причому інтерес 
до них є стабільним у всіх класах; 
3-е місце – звичайні види дитячої 
рухової активності – біг, стрибки.

Четверте місце, так само, як і 

хлопчиків займає туризм. З віком 
у дівчаток збільшується інтерес до 
різних видів фітнесу (фітбол-аеро-
біка, степ-аеробіка, танцювальна 
аеробіка та ін.) – 5-е місце (9,6%). 
Також дівчаткам подобаються 
спортивні ігри, але на відміну від 
хлопчиків, це не футбол, а баскет-
бол і волейбол (6-е місце – 9,5%). 
Взимку дівчатка із задоволенням 
катаються на санках, лижах, ков-
занах (7-е місце – 6,7%), але для 
цього не завжди є умови з огляду 
на регіональні кліматичні умови. 
Плаванням хотіли б займатися 
4,2% (8-е місце) дівчаток, причо-
му, в основному дівчатка говори-
ли про синхронне плавання. Во-
чевидь, для них є привабливими 
красота, виразність цього виду 
спорту. Деякі дівчатка в якості прі-
оритетних обрали такі види рухо-
вої діяльності як: великий теніс (2 
дівчинки), велоспорт (1 дівчинка), 
їзда верхи (1 дівчинка). Десяте 
місце у рейтингу займають східні 
єдиноборства (1,3%).

Висновки. Таким чином, наве-
дені результати анкетування акту-
алізують проблему вдосконалення 

змісту фізкультурно-оздоровчої 
роботи в школі, врахування по-
треб та інтересів молодших шко-
лярів у руховій активності, а та-
кож раціонального використання 
здоров’язбережувальних факторів 
сільської школи (екологічно чисте 
навколишнє природне середови-
ще, можливість більш широкого 
застосування гартувальних захо-
дів та ін.).

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що відсутній будь-який 
конфлікт інтересів.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у досліджен-
ні особливостей потребово-мо-
тиваційних пріоритетів до занять 
фізичними вправами учнів підліт-
кового віку сільських шкіл.

Вдячності. Висловлюємо 
вдячність адміністрації, а також 
– вчителям фізичної культури 
Ковалинського НВО «ЗОШ І-ІІ 
ступенів – ДНЗ» і Дівичківського 
НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
Переяслав-Хмельницького району 
Київської області за надану мож-
ливість проведення соціологічно-
го дослідження.
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