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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ 
 

Д.Р. Опанчук, І.І. Вовченко 
 

Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком 

фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань сучасного 

суспільства. 

На жаль, у наший країні спостерігається тенденція до 

погіршення стану здоров’я та зниження рівня фізичної 

підготовленості школярів. Наукові дослідження свідчать, що в 

підлітковому віці спостерігається значне зниження рухової 

активності на фоні падіння зацікавленості до уроків фізичної 

культури в школі та негативного ставлення до фізичної культури 

взагалі [1, 2]. Так як найважливішим завданням нашого 

суспільства є підготовка фізично досконалого, всебічно і 

гармонійно розвиненого молодого покоління, то у вирішенні 

цього завдання першочергове місце займають правильно 

організовані заняття фізичною культурою і спортом серед 

учнівської молоді. 

Мета дослідження – обгрунтувати  шляхи підвищення інтересу 

до занять фізичною культурою та рівня фізичної підготовленості 

учнів 5–7 класів. 

Завдання дослідження: 1. Визначити рівень компетентності 

учнів середніх класів за навчальними нормативами. 2. Обгрун-

тувати шляхи підвищення рівня фізичної підготовленості 

школярів. 

У результаті педагогічного тестування з бігу на 60 м серед 

школярів середнього шкільного віку  виявлено, що 31 % дітей 

мають низькій рівень компетентності, по 22 % досліджуваних – 

високий та середній рівень компетентності, 25 % досліджуваних – 

достатній рівень компетентності у даній тестовій вправі. 

При аналізі результатів тестової вправи «стрибок у дожину з 

місця»  спостерігається, що 33 % школярів виконали тест на 

достатній рівень компетентності, 31 % досліджуваних – на 

високий рівень компетентності, середній  рівень компетентності 

показали 25 % дітей, низький – у 11 % школярів середніх класів. 



 

 

У результаті проведеного тестування «човниковий біг 4х9м» 

виявлено, що у 36 % дітей наявний високий рівень компетентності 

у даному тесті. Достатній рівень компетентності виявлений у 28 % 

дітей, середній – у 14 %, низький – у 11% дітей середнього 

шкільного віку. 

Високий рівень компетентності виявлений у 31 % дітей у 

тестовій вправі «нахил тулуба впред», достатній – у 31 %, 

середній – у 25 % школярів. Низький рівень компетентності у 

даній тестовій вправі виявлений у 13 % дітей. 

Формування мотивів спонукає людину до конкретних форм 

діяльності чи поведінки, створює потребо-мотиваційну сферу, 

стимулює учнів до оволодіння необхідним набором теоретичних 

знань, практичних умінь та рухових навичок.  

У результаті проведеного анкетування 60 % підлітків-

п’ятикласників вважають, що заняття фізичною культурою і 

спортом допоможуть їм бути сильним, і вони зможуть захистити 

себе та інших. Більше 50 % дівчат думають, що це допоможе їм 

мати красиву статуру, бути схожими на відомого спортсмена 

хочуть 18 % школярів. Для формування позитивної мотивації у 

підлітків необхідна цілеспрямована робота по стимулюванню 

діяльності школярів. 

Впровадження фізкультурно-оздоровчих занять з ігрових видів 

спорту та спортивних танців для учнів середніх класів допоможе 

підвищити інтерес до занять фізичною культурою і спортом  та 

рівень фізичної підготовленості школярів. 
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