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Взаємозв’язок пріоритетних рис особистості  
з рівнем мотивації школярів до спеціально організованої  

рухової активності, в залежності від типу навчального закладу
Федоренко Є.О.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто та проаналізовано 
вплив особливостей навчально-
організаційного на формування 
пріоритетних рис особистості 
та рівня мотивації учнів до 
спеціально організованої рухової 
активності. В експерименті при-
ймали участь 101 старшоклас-
ники. В дослідженні використані 
дані анкетного опитування, 
в якому учнями визначалися 
пріоритетні риси особистості та 
пріоритети під час проведення 
дозвілля. Встановлено наявність 
зв’язків між рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової 
активності та рисами особистості, 
які учні старших класів визна-
чають пріоритетними. Доведе-
но, що на взаємозв’язок рис 
особистості з рівнем мотивації до 
занять руховою активністю впли-
вають відмінності в організації 
навчально-виховного процесу на-
вчального закладу. 

Федоренко Е.О. Взаимосвязь приоритет-
ных черт личности с уровнем мотивации 
школьников к специально организо-
ванной двигательной активности, в за-
висимости от типа учебного заведения. 
Рассмотрено и проанализировано влияние 
особенностей учебно-организационного 
процесса на формирование приоритетных 
черт личности и уровня мотивации учащих-
ся к специально организованной двигатель-
ной активности. В эксперименте принимали 
участие 101 старшеклассников. В иссле-
довании использованы данные анкетного 
опроса, в котором учениками определялись 
приоритетные черты личности и приоритеты 
во время проведения досуга. Определено 
наличие связей между уровнем мотивации 
к специально организованной двигательной 
активности и чертами личности, которые уча-
щиеся старших классов определяют приори-
тетными. Доказано, что на взаимосвязь черт 
личности с уровнем мотивации к занятиям 
двигательной активностью влияют отличия 
в организации учебно-воспитательного про-
цесса учебного заведения.

Fedorenko E.O. Correlation of priority 
lines of personality with the level of mo-
tivation of schoolboys to the specially 
organized motive activity, depending 
on the type of educational establish-
ment. Considered and analysed influenc-
ing of features educational-organizational 
process on forming of priority lines of per-
sonality and level of motivation student to 
the specially organized motive activity. In 
experiment took part 101 senior pupils. 
Information of the questionnaire question-
ing in which students were determine the 
priority lines of personality and priorities 
during conducting of leisure is utillized in 
research. The presence of connections is 
certain between the level of motivation to 
the specially organized motive activity and 
lines personalities which student senior 
classes determine priority. It is proved that 
on intercommunication of lines of personal-
ity with the level of motivation to employ-
ments differences influence motive activity 
in organization of educational process of 
educational establishment.
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Вступ.1

Вивчення проблем формування фізичної активнос-
ті школярів з врахуванням особливостей їх психічно-
го і фізичного стану займає одне із важливих місць 
в об'єктивізації змісту процесу фізкультурної освіти 
підростаючого покоління. Досліджувані аспекти 
тісно пов'язані з проблемами виховання здорового 
способу життя, який включає у собі такі компоненти: 
режим навчання, організація вільного часу, гігієну, 
звичне харчування, шкідливі звички і фізичну актив-
ність [1,2].

Одним зі шляхів підвищення ефективності систе-
ми фізкультурного навчання, фізкультурно-оздоровчої 
діяльності школярів є формування повноцінної моти-
вації до занять [2].

Дослідження свідчать, що потреби, мотиви та ін-
тереси в галузі фізичного виховання мають свої вікові 
особливості і пов’язані з психологічним розвитком, 
соціальним формуванням особистості, темперамен-
том, соціально-економічними умовами життя кон-
кретної сім’ї [3].

Риси особистості – це стійкі психічні властивос-
ті, що характеризують здатність індивіда на певні 
об`єктивні впливи закономірно відповідати адекват-
ними психічними діями. Головна ознака рис особис-
тості – закономірний і систематичний прояв відповід-
них психічних властивостей у різних видах діяльності 
та ситуаціях [3,6].

Тому, актуальним буде визначення взаємозв’язку 
пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації стар-
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шокласників до спеціально організованої рухової ак-
тивності в залежності від типу навчального закладу.

Формування особистості — процес соціального 
розвитку людини, становлення її як суб’єкта діяль-
ності, члена суспільства, громадянина.

Відбувається цей процес завдяки засвоєнню гума-
нітарних дисциплін, виховному впливу сім’ї, школи, 
суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, здат-
ності людини пристосовуватися до зовнішнього ото-
чення, участі у громадському житті, свідомій її під-
готовці до самостійного дорослого життя [3,5]. 

Цілеспрямоване формування особистості здійсню-
ється в соціальній системі шляхом виховання [4] .

Визначальні риси особистості – неповторні фі-
зичні якості, психічні процеси, темперамент, риси 
характеру, здібності, її потреби, інтереси.Вони позна-
чаються на її пізнавальній діяльності, навчанні, праці, 
вчинках, ставленні до себе, взаєминах з іншими.

Як було зазначено вище, на формування та станов-
лення рис особистості впливає низка чинників, одним 
з найбільш пріоритетних виступає школа. На сьогодні 
кожний навчальний заклад характеризується власною 
особливістю побудови навчально-виховального про-
цесу, в залежності від своїх пріоритетних завдань та 
типу навчального закладу [5,6]. 

Робота виконана відповідно до Зведеного плану 
науково-дослідної роботи на 2011-2015 роки за на-
прямом 3.1 «Вдосконалення програмно-нормативних 
засад фізичного виховання в навчальних закладах» 
номер державної реєстрації 0111U001713.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити взаємозв’язок прі-

оритетних рис особистості з рівнем мотивації старшо-
класників до спеціально організованої рухової актив-
ності в залежності від типу навчального закладу. 

Задачі дослідження: 
1. Визначити взаємозв’язки між пріоритетними риса-

ми особистості та рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності учнів старших 
класів. 

2. Вивчити та проаналізувати вплив особливостей 
навчально-виховного процесу навчального закла-
ду на формування пріоритетних рис особистості та 
рівня мотивації учнів старших класів до спеціально 
організованої рухової активності.
Методи дослідження: теоретичний  аналіз  та  уза-

гальнення літературних джерел; анкетування; методи ма-
тематичної статистики (метод кореляційного аналізу).

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лося на базі середньої загальноосвітньої школи №118, 
гімназії №3 та середньої загальноосвітньої школи 
№75 м.Дніпропетровська.

В експерименті приймали участь 101 старшоклас-
ники (учні середньої загальноосвітньої школи №118: 
16 – юнаків, 17 – дівчат; учні гімназії №3(школа з під-
вищеним розумовим навантаженням): 17 – юнаків, 17 
– дівчат; учні спецкласів СЗОШ №75 (спеціалізація 
баскетбол): 17 – юнаків, 17 – дівчат.

Результати дослідження. 
Нами було проведене анкетування „Визначення 

мотивів та інтересів старшокласників у галузі фізич-
ної культури і спорту”, в якому учням було запропо-
новано розставити за рейтингом риси особистості, які 
вони найбільше цінують в людях. Запропонованих 
рис особистості було представлено 13, серед яких: 
гарна зовнішність; товариськість та комунікабель-
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Рис. 1 Взаємозв’язок риси особистості «вміння підкорити собі інших» з рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової активності хлопців СЗОШ №118

Рис. 2 Взаємозв’язок риси особистості «вміння досягти мети будь-якими засобами» з 
рівнем мотивації до спеціально організованої рухової активності хлопців СЗОШ №118
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ність; інтелігентність, широке коло інтересів; гарний 
одяг; вміння себе поводити на людях; фізична сила; 
вміння досягти мети будь-якими засобами; безкомп-
ромісність; жорстокість та безапеляційність; вміння 
підкорити собі інших; лагідність та здібність міняти 
свою точку зору; та безцеремонність; оптимістичність 
та виваженість. В цьому ж анкетуванні учням було за-
пропоновано визначити пріоритети під час проведен-
ня дозвілля. Рейтингове місце занять фізичною куль-
турою та спортом учнів і визначає рівень мотивації 
старшокласників до спеціально організованої рухової 
активності. 

Використовуючи кореляційний математичний 
аналіз, в дослідженнях було визначено взаємозв’язок 
пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації шко-
лярів до спеціально організованої рухової активності. 
Факторними ознаками виступають 13 пріоритетних 
рис особистості. Для виконання кореляційного ана-
лізу були обрані лише результати учнів, в яких від-
значався високий результат рівня мотивації до занять 
фізичною культурою та спортом (заняття фізичною 
культурою та спортом займають пріоритетні місця під 
час визначення старшокласниками свого дозвілля). 
Було розраховано парні коефіцієнти кореляції кожної 
риси особистості з рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності, побудовано крапко-

ві гістограми по кожній факторній ознаці, проведено 
лінію тренда, та отримано коефіцієнт кореляції. Для 
прикладу приводимо графік взаємозв’язку риси осо-
бистості «вміння підкорити собі інших» з рівнем мо-
тивації до спеціально організованої рухової активнос-
ті хлопців СЗОШ №118 (Рис. 1). Також побудовано 
гістограми розподілу, які свідчать про те, що вибірки 
підпорядковуються законам нормального розподілу. 

Як видно з графіку, простежується чіткий 
взаємозв’язок між факторною та результативною 
ознаками, отриманий коефіцієнт кореляції є значимий 
на рівні α < 0,001. Для даного дослідження було про-
ведено лінійну лінію тренду. В іншому випадку, під 
час побудови крапкової гістограми для визначення 
взаємозв’язку між рисою особистості «вміння досяг-
ти мети будь-якими засобами» та рівнем мотивації до 
спеціально організованої рухової активності хлопців 
СЗОШ №118, проводилася поліноміальна лінія трен-
ду і визначено коефіцієнт кореляції r = 0,82 (Рис. 2). 

Результати взаємозв’язку пріоритетних рис осо-
бистості з рівнем мотивації старшокласників до спе-
ціально організованої рухової активності представле-
ні в таблиці 1

Аналізуючи взаємозв’язок рис особистості, які 
учні старших класів найбільше цінують в людях з 
рівнем мотивації до спеціально організованої рухової 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації старшокласників до спеціально 

організованої рухової активності, r

Риси особистості

Значення коефіцієнта кореляції, r

СЗОШ №118 Гімназія №3 СЗОШ №75
(спецкласи)

хлопці
n=16

дівчата
n=17

хлопці
n=17

дівчата
n=17

хлопці
n=17

дівчата
n=17

Гарну зовнішність 0,04 0,11 -0,82** 0,33 0,09 -0,1
Товариськість, 
комунікабельність -0,55* -0,05 -0,26 -0,4' 0,05 0,91**

Інтелігентність, широке коло 
інтересів 0,21 0,83** -0,17 -0,88** -0,9** 0,21

Гарний одяг 0,84** 0,18 -0,86** 0,83** 0,84** 0,13
Вміння себе поводити на 
людях 0,82** 0,16 -0,18 0,06 0,08 0,72**

Фізичну силу -0,14 -0,15 -0,18 0,3 -0,13 0,13
Вміння досягти мети будь-
якими засобами 0,81** -0,87** 0,06 -0,39' -0,65* -0,79**

Безкомпромісність 0,10 -0,18 -0,06 0,08 0,86** -0,55*
Жорстокість та 
безапеляційність 0,17 0,01 0,9** 0,09 0,19 -0,06

Вміння підкорити собі інших 0,81** 0,73** 0,12 0,91** 0,88** -0,29
Лагідність та здібність 
міняти свою точку зору 0,20 0,03 -0,17 -0,87** -0,37' 0,1

Авантюризм та 
безцеремонність -0,83** -0,3 0,83** 0,14 -0,14 0,82**

Оптимістичність та 
виваженість 0,22 -0,25 0,84** 0,09 -0,28 -0,47*

‘ – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,05 (r = 0,349);
* – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,01 (r = 0,449);
** – значимий взаємозв’язок на рівні α < 0,001 (r = 0,664).
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активності, вдалося з’ясувати, що серед хлопців 
СЗОШ №118 в учнів високим рівнем мотивації 
спостерігається значимий взаємозв’язок з такими 
рисами особистості як гарний одяг; вміння поводити 
себе на людях; вміння досягти мети будь-якими 
засобами; вміння підкорити собі інших. Та зворотній 
значимий взаємозв’язок з такими рисами особистості 
як товариськість та комунікабельність; авантюризм 
та безцеремонність. В дівчат СЗОШ №118 наявність 
значимого взаємозв’язку спостерігається з такими 
рисами особистості як інтелігентність, широке коло 
інтересів; вміння підкорити собі інших. Та зворотній 
взаємозв’язок з вмінням досягти мети будь-якими 
засобами. 

Спостерігається стійка тенденція, наявності 
зв’язків між рівнем мотивації до спеціально 
організованої рухової активності, як у хлопців, так і у 
дівчат з вмінням підкорити собі інших, тобто для учнів 
загальноосвітньої школи заняття спортом активно 
розвивають лідерські якості. Значимий взаємозв’язок 
спостерігається також з вмінням досягти мети будь-
якими засобами, проте в дівчат СЗОШ №118, на 
відміну від хлопців, взаємозв’язок зворотній. На 
нашу думку, такий результат свідчить про те, що 
заняття спортом сприяють розвитку наполегливості 
та цілеспрямованості в учнів старших класів, 
проте дівчата здатні відмовитися від поставленої 
мети, якщо засоби її досягнення не відповідають 
загальноприйнятим нормам. 

Дослідження показало існування взаємозв’язку 
таких рис особистості як жорстокість та 
безапеляційність; авантюризм та безцеремонність; 
оптимістичність та виваженість з рівнем мотивації 
хлопців гімназії №3 (школа з підвищеним розумовим 
навантаженням) до спеціально організованої рухової 
активності. Значимий зворотній зв’язок виявлено між 
рисами особистості: гарна зовнішність та гарний одяг 
з рівнем мотивації до занять фізичною культурою та 
спортом. В дівчат гімназії №3 в переважній більшості 
простежується зворотній зв’язок між ознаками: 
інтелігентність та широке коло інтересів; товариськість 
та комунікабельність; вміння досягти мети будь-
якими засобами; лагідність та здібність міняти свою 
точку зору. Прямий зв’язок спостерігається між двома 
факторними ознаками: вміння підкорити собі інших 
та гарний одяг. 

В учнів СЗОШ №75 (учні спецкласів спеціалізація 
баскетбол) як в хлопців, так і у дівчат існують зворотні 
взаємозв’язки між факторною ознакою вміння 
досягти мети будь-якими засобами та результативною 
ознакою, що свідчить про те, що для учнів-спортсменів 
вибір засобів досягнення мети є значущим. Прямий 
взаємозв’язок для хлопців та зворотній для дівчат 
СЗОШ №75 простежується між факторною ознакою 
безкомпромісність та результативною ознакою 
мотивація до спеціально організованої рухової 
активності. Такий результат свідчить про вимогливе 
ставлення хлопців до себе та оточення. Дівчата 
навпаки, схильні до передумов та компромісів. 

Висновки: 
Проведене дослідження дозволило виявити 1. 
наявність взаємозв’язку між пріоритетними рисами 
особистості та рівнем мотивації старшокласників 
до спеціально організованої рухової активності. 
Було встановлено, що на формування пріоритетних 
рис особистості учнів старших класів впливають 
особливості навчально-виховного процесу навчально-
го закладу.
Загальна тенденція в учнів усіх шкіл, це відсутність 2. 
взаємозв’язку між факторними ознаками «гар-
на зовнішність» та «фізична сила» та резуль-
тативною ознакою «мотивація до спеціально 
організованої рухової активності». Лише в хлопців 
гімназії №3 відзначено зворотній взаємозв’язок 
з гарною зовнішністю. Це свідчить про те, що в 
старшокласників з високим рівнем мотивації існує 
наявність настанов на більш високі цілі та резуль-
тати, ніж загально прийняте коригування фігури та 
підвищення фізичної підготовленості. Дослідження 
показало, що в сучасних школярів, з високим рівнем 
мотивації до занять фізичною культурою та спор-
том, паралельно формуються такі загальнолюдські 
якості, як цілеспрямованість, наполегливість, 
вимогливість до себе та оточення, бажання лідерства 
та схильність до виправданого ризику.

Подальші дослідження будуть присвячені 
проведенню регресійного аналізу та побудові 
прогнозних моделей взаємозв’язку пріоритетних 
рис особистості з рівнем мотивації до спеціально 
органзованої рухової активності учнів старших 
класів.
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