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Анотації:
Мета: Проаналізувати особливості 
прояву мотивації до досягнення та 
потреби у похвалі в учнів середньої 
та старшої школи. Матеріал: В со-
ціологічному дослідженні прийма-
ли участь 1634 учнів загальноос-
вітніх шкіл Харківської, Вінницької 
та Луганської областей. Проведене 
спеціальне психологічне тестуван-
ня, яке дозволило з’ясувати рівень 
мотивації учнів до досягнення та 
потреби у похвалі.  Результати: 
Показано, що за період навчання 
у школі з п’ятого по одинадцятий 
класи збільшується кількість учнів 
з низьким рівнем мотивації до до-
сягнення, а також з низьким рівнем 
потреби у похвалі. Підтверджено 
положення, яке свідчить про те, що 
в сучасній школі усе ще повністю 
не реалізується потенціал виховної 
педагогіки. Висновки: Формування 
особистостісної фізичної культури 
в учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів можливе лише за умо-
ви активної та свідомої їх участі у 
різних формах фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності, які реалізуються 
в сучасній школі.

Сутула В.А., Сутула А.В., Голик А.С., Аб-
дулвахид Д.Н. Особенности формиро-
вания личности учащихся средней и 
старшей школы. Цель: Проанализировать 
особенности проявления мотивации к дости-
жению и потребности в похвале в учащихся 
средней и старшей школы. Материал: В со-
циологическом исследовании приняли уча-
стие 1634 учащихся общеобразовательных 
школ Харьковской, Винницкой и Луганской 
областей. Проведено специальное психоло-
гическое тестирование, которое позволило 
выяснить уровень мотивации учащихся к до-
стижению и потребности в похвале. Резуль-
таты: Показано, что за период обучения в 
школе с пятого по одиннадцатый классы уве-
личивается количество учащихся с низким 
уровнем мотивации к достижению, а также с 
низким уровнем потребности в похвале. Под-
тверждено положение, свидетельствующее о 
том, что в современной школе все еще пол-
ностью не реализуется потенциал воспита-
тельной педагогики. Выводы: Формирование 
личностной физической культуры у учащихся 
общеобразовательных учебных заведений 
возможно только при условии активном и со-
знательном их участии в различных формах 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти, реализуемых в современной школе.

Sutula V.O., Sutula A.V., Golik 
A.S., Abdulvahid D.N. Features 
of formation of the individual 
students in secondary and high 
school. Purpose: Analyzed features of 
motivation to achievement and need to 
praise the students of secondary and 
high school. Material: In the survey took 
part 1634 students of secondary school 
in Kharkov, Vinnitsa and Lugansk 
regions. Carried out a comprehensive 
psychological testing, which allowed 
to find out the level of motivation of 
students to achievement and need 
for praise. Results: It is shown that 
during the period of study at school 
from fifth to eleventh classes a number 
of students have a low motivation 
to achievements, and low need for 
praise. Confirmed provision indicates 
that the modern school is still not fully 
realized the potential of educational 
pedagogy. Conclusions: It is shown 
that the formation personality physical 
education students in general education 
is possible only with the active and 
conscious of their participation in various 
forms of sports and recreation activities 
undertaken in the modern school.
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Вступ. 1

Як показує аналіз спеціальної літератури найкра-
щі методи  впливу на потребнісну сферу школярів, які 
спрямовані на формування у них особистісної фізич-
ної культури [7, 8, 9, 14, 15], полягають у застосуванні 
на уроках фізичної культури підходів які б формува-
ли у дітей та молоді шкільного віку дієве ставлення 
до використання фізичних вправ [2, 3, 4, 5, 10]. Оче-
видно, що цей процес має свої специфічні закономір-
ності, обумовлені, з одної сторони, особливостями 
психічного розвитку школярів, а з іншої, цілим спек-
тром соціально-економічних умов  в яких проходить 
становлення особистості [6, 11, 13, 16]. Окреслені на-
прями наукового пошуку, які з різних сторін розкри-
вають сутність процесу формування особистості [3, 
9, 11], створюють об’єктивні передумови для дослі-
дження особливостей прояву мотивації до досягнен-
ня та потреби у похвалі в учнів середньої та старшої 
школи, як базових чинників для розробки виховних 
педагогічних технологій спрямованих на формування 
в учнів загальноосвітніх навчальних закладів особис-
тісної фізичної культури.

Дослідження проводилося в рамках реалізації 
комплексного наукового проекту «Теоретико-мето-
дологічні засади формування особистісної фізичної 

© Сутула В.О., Сутула А.В., Голик А.С., Абдулвахід Д. Н., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.936986

культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я» (дер-
жавний реєстраційний номер 0113U001205).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: з’ясувати особливості прояву 

мотивації до досягнення та потреби у похвалі  в учнів 
середньої та старшої школи.

Методи дослідження. Для реалізації поставленої 
мети з учнями 5-11 класів було проведене спеціаль-
не психологічне тестування, яке дозволило з’ясувати 
рівень їх мотивації до досягнення та потреби у похва-
лі. В ході дослідження використовувались стандартні 
психологічні тести [1, 12]. У дослідженні приймали 
участь 1634 учнів загальноосвітніх шкіл Харківської, 
Вінницької та Луганської областей. 

Результати дослідження. 
Дослідження особливостей формування потреб-

нісно-мотиваційної сфери у школярів свідчить про 
деякі відмінності у розвитку мотивації до досягнення 
в учнів сільських та міських шкіл. Так, високий рі-
вень мотивації до досягнення виявлено у 8,0-9,0% пя-
тикласників міських шкіл, тоді як у сільських школах 
таких учнів у пятому класі лише 2,2%.  Починаючи з 
шостого класу кількість учнів з високим рівнем мо-
тивації до досягнення  у міських школах зростає до 
5,3-7,6% у 8-9 класах, а у сільських школах до 9,4%. 
У старшій же школі кількість учнів з високим рівнем 
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мотивації до досягнення як у сільських так і в міських 
школах зменшується до 3,1-3,8%. 

Результати проведеного дослідження також пока-
зали, що при переході в середню школу різко збільшу-
ється кількість учнів у яких низький рівень мотива-
ції до досягнення. Так, якщо у пятому класі кількість 
учнів з низьким рівнем мотивації до досягнення ста-
новить 25,7-45,5%, то у шостому класі цей показник 
сягає 41,9-57,9%. З шостого по девятий класи ця циф-
ра відносно стабільна  і змінюється в межах 40-60%. 
В старших же класах міських шкіл спостерігається 
збільшення кількості учнів з низьким рівнем мотива-
ції до досягнення. Особливо ця тенденція характерна 
для м. Харкова, де кількість таких учнів у одинадця-
тих класах сягає 85,7%. Разом з тим,  необхідно від-
мітити, що в середовищі сільських дітей спостері-
гається протилежна тенденція, яка свідчить про те, 
що починаючи приблизно з восьмого класу кількість 
учнів з низьким рівнем зменшується і становить в 
одинадцятому класі 21,2%. 

Означені вище тенденції у формуванні особистос-
ті дітей та молоді шкільного віку підтверджуються ре-
зультатами оцінки рівня сформованості у них потреби 
у похвалі (рис. 3. та 4.). Вони свідчать про те, що при 
переході до основної школи дещо зменшується кіль-
кість учнів з високим рівнем  сформованості потреби 
у похвалі. Якщо у пятому класі таких учнів було 7,4-
10,4%, то у шостому 6,1-9,2%. Звертає увагу на себе 
той факт, що з шостого по сьомий клас кількість та-
ких учнів дещо збільшується досягаючи 12,1-16,7%, а 
починаючи з сьомого класу кількість учнів з високим 
рівнем розвитку потреби у похвалі стабільно зменшу-
ється досягаючи в одинадцятому класі лише 5-8%.

Результати проведеного дослідження також по-
казали, що за період навчання у школі з пятого по 
одинадцятий класи стабільно збільшується кількість 
учнів з низьким рівнем сформованості потреби у по-
хвалі від 19,0-25,0% у пятому класі до 33,1-55,1% у 
одинадцятому (рис. 2.6.). Виділена  закономірність 
найбільш характерна для учнів міських шкіл.

Рис. 1. Динаміка змін високого рівня мотивації до досягнення у школярів різних регіонів України

Рис. 2. Динаміка змін за період навчання у школі кількості учнів з низьким рівнем мотивації до досягнення
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Висновки.
1. Результати дослідження показали, що за період 

навчання у школі з пятого по одиндцятий кла-
си збільшується кількість учнів з низьким рівнем 
мотивації до досягнення. Це свідчить про те, що 
у переважній більшості учнів середньої і старшої 
школи за період навчання не формується орієнтація 
на досягнення певної мети.

2. За період навчання у середній та старшій школі 
збільшується  кількість учнів з низьким рівнем по-
треби у похвалі. Це свідчить про існування певного 
протиріччя між існуючим напрямом педагогічного 
впливу на особистість учнів і його результатом, 
адже більшість школярів не відповідає одобрюва-
ному зразку.

3. Виявлені закономірності у формуванні особистості 
учнів свідчать про те, що в сучасній школі усе 
ще повністю не реалізується потенціал виховної 
педагогіки. Оскільки головними засобом форму-
вання та розвитку мотиваційної сфери особистості 
школярів є активна та значуща для особистості  
діяльність, то це означає що формування фізичної 
культури особистості учнів можливе лише за 
умови активної та свідомої їх участі у різних 
форм фізкультурно-оздоровчої діяльності, які 
реалізуються в сучасній школі. 
У подальшому планується більш детально дослі-

дити особливості прояву направленості особистості 
дітей та молоді шкільного віку (направленість на себе, 
направленість на спілкування, направленість на діяль-
ність).

Рис. 3. Динаміка змін за період навчання у школі кількості учнів з високим рівнем розвитку потреби у похвалі

Рис. 4. Динаміка збільшення за період навчання у середній та старшій школі  кількості учнів з низьким рівнем 
потреби у похвалі
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