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імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2018. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи. 

У науковій роботі визначено, що морально-вольові якості – це стійкі 

характеристики людини, що забезпечують її здатність керувати своєю 

поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі дотримання моральних 

норм, з подоланням за необхідності наявних внутрішніх і зовнішніх перешкод 

на шляху досягнення поставленої мети. З’ясовано, що для успішної 

життєдіяльності в сучасному суспільстві в особистості мають бути сформовані 

насамперед такі морально-вольові якості: цілеспрямованість як точно 

сформульована, чітко усвідомлена людиною здатність уживати необхідних дій 

для здійснення намічених планів; ініціативність як здатність і схильність 

індивіда до активних і самостійних дій; наполегливість як послідовна 

спрямованість дій людини на досягнення певної мети; витримка як здатність 

утримуватися від дій, які вважаються неадекватними з прагматичних, 

моральних чи якихось інших міркувань; сміливість як спроможність у разі 

виникнення небезпеки (для життя, здоров’я чи репутації) зберегти стійкість 

організації психічних функцій і не знизити якість діяльності; 

дисциплінованість як схильність людини до дотримання правил роботи й норм 

поведінки для самоорганізації й саморегуляції поведінки; організованість як 

якість особистості, що відображає її спроможність розумно планувати й 
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упорядковувати свою діяльність; енергійність як можливість людини діяти 

швидко і з великою напругою своїх фізичних і духовних сил. 

У процесі проведення дослідження доведено, що фізична культура має 

значний педагогічний потенціал для формування морально-вольових якостей 

школярів. Особливого значення вона набуває для активізації процесу 

формування цих якостей в учнів основної школи, що пояснюється 

сприятливими для цього віковими (фізіологічними, психічними, соціальними) 

характеристиками підлітків, причому між молодшими (1013 років) та 

старшими (14–15 років) підлітками є певні відмінності. Зокрема, молодші 

підлітки (5–7 класи) виявляють підвищену збудливість, гіперактивність, 

емоційну нестійкість, прагнення до спілкування зі своїми однолітками, 

егоцентризм і навіть агресивність. Тому в процесі формування в них 

морально-вольових якостей важливе місце відводиться колективним 

рухливим іграм, спортивним змаганням і святам, спонуканню школярів до 

здійснення самовивчення й самоконтролю. 

Старші підлітки відзначаються потребою до особистого спілкування з 

педагогами, соціальною активністю, інтенсивним розвитком світогляду та 

самосвідомості, прагненням до рефлексії, самореалізації й самоосвіти, 

більшою відповідальністю та самостійністю. З урахуванням цього вчителі 

фізичної культури в процесі формування морально-вольових якостей учнів 

значну увагу мають приділяти залученню їх до виконання фізичних вправ в 

ускладнених умовах, організації та проведенню різних фізкультурно-

спортивних заходів, здійсненню самовиховання в указаному напрямі з 

наданням відповідного педагогічного супроводу. 

Як визначено в дослідженні, формування морально-вольових якостей в 

учнів основної школи передбачає проведення спеціальної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до здійснення цього процесу. 

Результатом цієї підготовки є відповідна готовність студентів до формування 

таких якостей у підлітків, що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
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діяльнісний та особистісно-вольовий компоненти. 

Теоретично обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи, що включає концептуально-теоретичний, змістово-процесуальний та 

діагностично-результативний блоки. Експериментальною реалізацією цієї 

технології доведено її ефективність. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягають у 

тому, що вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено технологію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, що включає 

концептуально-теоретичний (мета, завдання, принципи здійснення технології, 

структура та зміст морально-вольових якостей), змістово-процесуальний 

(етапи реалізації: мотиваційно-цільовий, когнітивно-дієвий, контрольно-

коригувальний; методичний інструментарій реалізації технології) та 

діагностично-результативний (критерії й показники готовності, очікуваний 

результат) блоки; уточнено сутність морально-вольових якостей як стійких 

характеристик людини, які забезпечують її здатність керувати своєю 

поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі дотримання моральних 

норм, з подоланням за необхідності наявних внутрішніх і зовнішніх перешкод 

на шляху досягнення поставленої мети; структуру та зміст цих якостей; 

визначення готовності вчителя фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи як цілісного особистісно-

професійного утворення, що забезпечує здатність педагога успішно 

реалізовувати вказане завдання, та компоненти (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-діяльнісний, особистісно-вольовий), критерії (мотиваційний, 

аксіологічний, знаннєвий, функціонально-дієвий, особистісний) і показники 

сформованості зазначеної готовності. 

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості реалізації в закладах вищої освіти фізкультурно-педагогічного 
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профілю розробленої, теоретично обґрунтованої й експериментально 

перевіреної технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

Подальшого розвитку набули форми й методи (бесіди, рольові ігри, 

тренінги, фізичні вправи, змагання, естафети, виробнича практика) здійснення 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи. 

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами для 

вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури, укладання підручників і навчально-методичних посібників, а також 

студентами під час проведення бакалаврських і магістерських досліджень. 

Ключові слова: підготовка, готовність, майбутній учитель, фізична 

культура, морально-вольові якості, основна школа, підліток, технологія. 
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ABSTRACT 

Yuliia M. Dubovyk. Preparing Future Physical Culture Teachers for Cultivating 

Moral-Volition Qualities of Main School Students. – Qualification research paper, 

manuscript. 

The thesis for the degree of a PhD in pedagogical sciences in the speciality 

13.00.04 – theory and methods of vocational education. – H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Kharkiv, 2018. 
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The thesis is a theoretical and experimental study of the problem of preparing 

future physical culture teachers for cultivating moral-volition qualities of the main 

school students.  

The thesis determines that the moral-volition qualities are stable human 

characteristics that ensure a person’s ability to manage its behavior and activity in 

all situations on the basis of observance of the moral norms, overcoming, if 

necessary, the existing internal and external obstacles to achieve the goal set. It 

reveals that conducting successful life activities in the modern society requires that 

a person have primarily the following moral-volition qualities cultivated: 

purposefulness as the ability, precisely formulated and clearly perceived by the 

person, to take the necessary actions to implementation of the plans made; initiative 

as the ability and inclination of an individual to perform active and independent 

actions; persistence as consistent orientation of the person’s actions toward 

achieving a certain goal; endurance as the ability to refrain from actions that are 

considered pragmatically, morally or otherwise inadequate; courage as the ability to 

maintain, in case of danger (for life, health or reputation), stability in organization 

of the mental functions without reducing the quality of the activity; discipline as the 

person’s inclination to adhere to the rules of work and the norms of behavior for the 

purpose of self-organization and self-regulation of behavior; organization as the 

person’s trait that reflects his or her ability to reasonably plan and organize his or 

her activity; vigor as the person’s ability to act promptly and with his or her physical 

and spiritual strengths under significant strain. 

In the course of the research, physical culture was proven to have a significant 

pedagogical potential for cultivating moral and volition qualities in schoolchildren. 

It gains particular importance in terms of activating the process of cultivation of 

these qualities in primary school students. This comes from the favorable age-

specific (physiological, psychic, social) characteristics of adolescents, with certain 

differences observed between younger (10-13 years old) and senior (14-15 years 

old) teenagers. In particular, younger teens (grades 5-7) display increased 
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excitability, hyperactivity, emotional instability, desire for communication with 

peers, egocentrism and even aggression. Therefore, in the process of cultivation in 

them of moral-volition qualities, it is important to focus on collective mobile games, 

sports competitions and festive occasions, encouraging the schoolchildren to self-

study and self-monitor. 

Senior teens stand out by their need for personal communication with 

educators, social activity, intensive development of their worldview and self-

awareness, their desire for reflection, self-realization and self-education, greater 

responsibility and autonomy. Taking this into account, physical culture teachers, 

when cultivating moral and volition qualities in students, ought to pay considerable 

attention to involving them in physical exercises under more complicated conditions, 

organizing and conducting various physical education and sports activities, engaging 

them in self-education with the teacher-guided direction and pedagogical follow-up 

thereof. 

Cultivating moral-volition qualities in students of the main school is 

determined to consist in ensuring special training for future physical culture teachers 

to prepare them for carrying out this process. The result of this preparation is 

adequate preparedness of students for cultivating such qualities in teenagers, which 

comprises motivation-value, cognitive-activity, personality-volition constituents. 

This study theoretically grounds the technology of preparing future physical 

culture teachers for cultivating moral-volition qualities of the main school students. 

This technology consists of the conceptual-theoretical, content-procedural and 

diagnostic-resultative clusters. The experimental realization of this technology has 

proven its effectiveness. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research lies in the fact 

that it proposes the first developed, theoretically grounded and experimentally 

proven technology of preparing future physical culture teachers for cultivating 

moral-volitional qualities in the main school students, which comprises conceptual-

theoretical (purpose, tasks, technology realization principles, moral-volition 
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qualities structure and content), content-procedural (realization stages: motivation-

purpose, cognitive-active, control-corrective; methodological toolkit for technology 

realization) and diagnostic-resultative (criteria and indices of preparedness, expected 

results) blocks. It clarifies the essence of moral-volition qualities as stable human 

characteristics ensuring the person’s ability to manage his or her behavior and 

activity in all situations by adhering to the moral norms, overcoming, if necessary, 

the existing internal and external obstacles to achieve the goal set. Revised were the 

structure and content of these qualities. Determined was the preparedness of physical 

culture teachers for cultivating moral-volitional qualities in the main school students 

as a whole personal-professional formation that ensures the educator’s ability to 

successfully realize the set task, with the constituents (motivation-value, cognitive-

activity, personality-volition), criteria (motivational, axiological, cognitive, 

functional-active, personal) and indices of the level of the said preparedness. 

The practical significance of the research results lies in the applicability of this 

developed, theoretically grounded and experimentally proven technology of 

preparing for cultivating moral and volitional qualities in the main school students 

in institutions of higher education specializing in physical culture and pedagogy. 

The forms and methods (conversations, role-playing games, trainings, 

physical exercises, competitions, relays, internships) of preparing future physical 

culture teachers for cultivating moral and volitional qualities in the main school 

students found further development in the research in question.  

The materials of this research can be of use to teachers and instructors willing 

to improve the process of professional training of physical culture future teachers, 

compile textbooks and teaching aids, as well as to students conducting their 

researches under the Bachelor’s and Master’s degree programs. 

Key words: preparation, preparedness, future teacher, physical culture, moral 

and volition qualities, main school, teenager, technology. 

 

 



11 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП......................................................................................................... 

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА……... 

1.1 Сутність морально-вольових якостей та їх роль в житті 

людини…………………………………………………………. 

1.2 Структура та зміст морально-вольових якостей. ....................  

1.3 Специфіка формування морально-вольових якостей у 

підлітків у процесі оволодіння ними фізичною 

культурою ... ……………………………………………………. 

Висновки до розділу 1…………………………………………………….  

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ 

МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ..  

2.1. Аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей підлітків .........................................................................  

2.2. Структурні компоненти готовності студентів фізкультурно-

педагогічних спеціальностей до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи……………………. 

2.3. Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи..................................  

Висновки до розділу 2 ........................................................................... .… 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ………………………………………………....... 

3.1. Організація експериментальної роботи ...................................  

13 

 

20 

 

20 

44 

 

 

66 

92 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

111 

 

 

134 

148 

 

 

 

150 

150 



12 
 

3.2. Реалізація визначеної технології підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи..................................                

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи…. ..................  

Висновки до розділу 3 ................................................................................  

ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….. 

ДОДАТКИ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

165 

185 

197 

199

203 

245 

  

  

  

1.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Успішність життєдіяльності в 

сучасному швидкозмінному суспільстві значною мірою зумовлюється 

сформованістю морально-вольових якостей особистості, що забезпечують 

узгодженість її поведінки й діяльності з основними моральними нормами, а 

також спроможність наполегливо досягати поставлених цілей, долаючи 

труднощі й перешкоди на цьому шляху. Найбільш активно процес формування 

морально-вольових якостей відбувається в підлітковому віці (10-15 років), що 

пов’язано із суттєвими змінами в психолого-фізіологічній і соціальній сферах 

людини. Тому виникає актуальна потреба у формуванні морально-вольових 

якостей учнів на етапі навчання в основній школі, який охоплює саме цей 

віковий період у їхньому розвитку. 

Одним з ефективних засобів задоволення вікових потреб підлітків щодо 

самоствердження в колі своїх ровесників, формування в них указаних вище 

якостей є фізична культура, яка, з одного боку, є видом діяльності, 

спрямованої на збереження й зміцнення здоров’я, розвиток психофізичних 

здібностей людини в процесі усвідомленої рухової активності, а з іншого, – 

шкільним навчальним предметом. На необхідності більш повного 

використання фізичної культури як засобу формування особистості 

наголошується в таких нормативних документах, як закони України «Про 

освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999, зі змінами), «Про 

фізичну культуру і спорт» (2010, зі змінами), Національна стратегія 

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (2016), Стратегія 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки 

тощо.  

Як визначено в процесі дослідження, можливість використання 

педагогічного потенціалу фізичної культури для формування морально-
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вольових якостей учнів основної школи значною мірою залежить від 

готовності вчителів фізичної культури до реалізації цього процесу. Для 

з’ясування стану цієї готовності в студентів відповідних спеціальностей було 

організоване пілотне дослідження, у якому брали участь 269 майбутніх 

учителів фізичної культури та 48 викладачів закладів вищої освіти 

фізкультурно-педагогічного профілю. Під час проведення дослідження було 

з’ясовано, що практично дві третини опитаних студентів формування в 

підлітків морально-вольових якостей не сприймали як відповідальне завдання 

майбутньої професійної діяльності. Також було встановлено, що 69,8 % 

респондентів теоретично та практично не підготовлені до здійснення процесу 

формування в учнів основної школи морально-вольових якостей у межах 

виконання своїх фахових обов’язків. Крім того, майже 70 % опитаних 

викладачів зазначили, що вони не приділяють особливої уваги забезпеченню 

такої підготовленості. Отримані результати пілотного дослідження засвідчили 

необхідність проведення у вищій школі цілеспрямованої підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей в учнів 

5-9 класів. 

Як з’ясовано під час проведення наукового пошуку, окремі аспекти 

зазначеної проблеми висвітлено в наукових працях різних учених. Так, 

теоретико-методологічний аналіз категорій «мораль», «моральність», «воля» 

проведений у  дослідженнях І. Беха, І. Березовської, C. Гончаренка, 

Н. Мойсеюк та ін. Сукупність найважливіших  груп якостей особистості 

наведено в роботах Г. Васяновича, К. Гнезділової, Р. Кубанова та ін. Сутність 

поняття «морально-вольові якості» та роль цих якостей у житті сучасної 

людини розкрито в наукових доробках В. Гуріна, Р. Кіргуєвої, А. Пуні та ін. 

Структуру та зміст морально-вольових якостей схарактеризовано 

Ф. Гоноболіним, В. Іванніковою, Є. Ільїним, В. Крутецьким та ін. 

Педагогічний потенціал фізичної культури як засобу формування в 

особистості цих якостей визначений у публікаціях Ю. Ковальової, В. Музики, 
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І. Хавруняка та ін. Особливості формування морально-вольових якостей в 

учнів підліткового віку, зокрема й під час занять фізичною культурою, 

проаналізовано А. Бойко, М. Боришевським, О. Васюком, І. Дудник та ін. 

Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури та результатів цієї підготовки конкретизовано в наукових працях 

С. Єрмакова, Л. Сущенко, О. Тимошенка, І. Шапошнікової. Певні питання 

формування в студентів відповідних спеціальностей готовності до 

формування морально-вольових якостей школярів знаходяться в центрі уваги 

таких дослідників, як В. Желанова, Ю. Ковальова, А. Леоненко та ін. 

Водночас аналіз наукових праць дає підстави для висновку, що проблема 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи, незважаючи на її безперечну 

актуальність, ще не була предметом спеціального науково-педагогічного 

дослідження. 

Актуальність вивчення означеної проблеми посилюється необхідністю 

усунення суперечностей: між потребою держави в громадянах із розвиненими 

морально-вольовими якостями та відсутністю в закладах загальної середньої 

освіти системної роботи щодо формування у школярів цих якостей; між 

необхідністю формування морально-вольових якостей учнів основної школи 

під час проведення занять з фізичної культури й недостатньою розробленістю 

науково-методичного забезпечення реалізації вказаного процесу; між 

підвищенням вимог щодо готовності вчителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів 5-9 класів і відсутністю 

технології, що сприяє оволодінню студентами цією готовністю. 

Гострота порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична 

розробленість, а також потреба в подоланні виявлених суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження «Підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи». 
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Мета дослідження – виявити вплив теоретично обґрунтованої й 

експериментально перевіреної технології на готовність майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. 

Згідно з метою поставлено такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури визначити сутність та 

структуру морально-вольових якостей особистості. 

2. Розкрити педагогічний потенціал фізичної культури як засобу 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

3. Визначити зміст, критерії й показники готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 5-9 класів 

як результату спеціальної підготовки до реалізації цього процесу.  

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

технологію підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами. 

Дослідження виконане згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці вчителів» (державний номер реєстрації 0111U008876). 

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 3 від 30 травня 2014 року) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№ 8 від 25 листопада 2014 року). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів  

фізичної культури у закладах вищої освіти фізкультурно-педагогічного 

профілю. 
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Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи може бути 

забезпечене шляхом упровадження відповідної технології, яка включає три 

блоки: концептуально-теоретичний, змістово-процесуальний і результативно-

діагностичний. 

Вирішення поставлених завдань здійснювалося з використанням 

комплексу таких методів дослідження: теоретичних: аналіз наукової 

літератури, зіставлення, систематизація, узагальнення для з’ясування стану 

розробленості порушеної проблеми, визначення ключових понять 

дослідження, з’ясування педагогічного потенціалу фізичної культури як 

засобу формування морально-вольових якостей учнів основної школи, 

теоретичного обґрунтування технології підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування в них цих якостей; емпіричних: 

спостереження, анкетування, тестування, бесіди, незалежне оцінювання, 

педагогічний експеримент для перевірки ефективності розробленої технології 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи; статистичних: методи математичної 

статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних. 

Наукова новизна результатів дослідження полягають у тому, що: 

- уперше розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено технологію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, що  включає 

концептуально-теоретичний (мета, завдання, принципи здійснення технології, 

структура та зміст морально-вольових якостей), змістово-процесуальний 

(етапи реалізації: мотиваційно-цільовий, когнітивно-дієвий, контрольно-
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коригувальний; методичний інструментарій реалізації технології) та 

діагностично-результативний (критерії й показники готовності, очікуваний 

результат) блоки; 

- уточнено сутність морально-вольових якостей як стійких 

характеристик людини, які забезпечують її здатність керувати своєю 

поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі дотримання моральних 

норм, з подоланням за необхідності наявних внутрішніх і зовнішніх перешкод 

на шляху досягнення поставленої мети; структуру та зміст цих якостей; 

визначення готовності вчителя фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи як цілісного особистісно-

професійного утворення, що забезпечує здатність педагога успішно 

реалізовувати вказане завдання, її компоненти (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-діяльнісний, особистісно-вольовий), критерії (мотиваційний, 

аксіологічний, знаннєвий, функціонально-дієвий, особистісний) і показники 

сформованості зазначеної готовності; 

- подальшого розвитку набули форми й методи (бесіди, рольові ігри, 

тренінги, фізичні вправи, змагання, естафети, виробнича практика) здійснення 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи.  

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає 

в можливості реалізації в закладах вищої освіти фізкультурно-педагогічного 

профілю розробленої, теоретично обґрунтованої й експериментально 

перевіреної технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(довідка № 01/10-804 від 21.09.2017), Харківської державної академії фізичної 

культури (довідка № 910/01-16 від 25.09.2017), Запорізького національного 

технічного університету (довідка № 243 від 20.09.2017).  
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Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами для 

вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури, укладання підручників і навчально-методичних посібників, а також 

студентам під час проведення бакалаврських і магістерських досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати й висновки 

дослідження були обговорені на засіданнях кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (2014–2017 рр.). Головні положення й 

результати роботи репрезентовано в наукових публікаціях автора й 

обговорено на науково-практичних конференціях: «Achievement of high 

school»» (Софія, 2014), «Професійна свобода особистості у вимірах 

гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (Полтава, 2015), 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 

змін» (Суми, 2015), «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому 

процесі середньої та вищої школи – 2015» (Харків, 2015), «Актуальні 

проблеми збереження здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах 

реформування освіти» (Умань, 2015), «Naukowa Przestrzen Europy – 2016» 

(Прага, 2016), «Вища і середня школа в умовах сучасних викликів» (Харків, 

2016), «Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними 

суб’єктами» (Харків, 2016).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження відбито в  15 

одноосібних публікаціях, із них 6 статей – у провідних фахових виданнях 

України, 1 стаття – у міжнародному періодичному науковому виданні, 8 – у 

матеріалах конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Сутність морально-вольових якостей та їх роль у житті людини 

 

В останні роки значно підвищились вимоги до рівня сформованості 

морально-вольових якостей кожної особистості, адже це є необхідною 

передумовою для її успішної життєдіяльності в умовах суспільства, що 

динамічно змінюється. Очевидно, що дослідження проблеми формування цих 

якостей в учнів школи вимагає насамперед чіткого визначення самого поняття 

«морально-вольові якості», а це, у свою чергу, потребує уточнення змісту 

фундаментальних категорій, від яких воно походить, а саме: «якості» 

(особистості), «мораль», «моральність», «моральні якості», «воля», «вольові 

якості». 

Як свідчить аналіз наукової літератури, під якостями особистості різні 

вчені розуміють: 

- вроджені чи набуті звички, спосіб мислення й поведінки, які 

переважною мірою визначають особистісну характеристику людини 

(А. Свєтова [306, с. 8]); 

- стійку сукупність властивостей та рис особистості (В. Крутецький, 

В. Мерлін, К. Платонов, Н. Семченко [188; 231;232; 277; 312]); 

- сукупність усіх соціально та біологічно зумовлених компонентів 

особистості, що визначають її стійку поведінку в соціальному та природному 

середовищі (Г. Коджаспірова [178, с. 56]); 

- загальні властивості людини, що характеризують її світогляд, 

особливості характеру та опосередковано впливають на результати трудового 

процесу (мотивацію, дисциплінованість, активність, цінності, творчі здібності, 

рівень культури, прагнення до саморозвитку тощо) (С. Голубєв [65, с. 173]); 
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- сукупність стійких, сутнісних характеристик особистості 

(Г. Васянович, Л. Карамушка, В. Мороз [41; 156; 239]). 

У контексті порушеної проблеми дослідження в пригоді також стали ідеї 

науковців, які у своїх працях схарактеризували зазначений феномен 

докладніше. Так, О. Сєваст’янова підкреслює, що особистісні якості 

проявляються індивідуально кожною окремою людиною та відображають 

тільки їй притаманні ставлення до основних аспектів її життєдіяльності та 

суспільних цінностей (наприклад до громадянського суспільства, патріотизму, 

інтернаціоналізму, цінностей культури, творчості, свободи вибору, 

справедливості, порядності, власної продуктивності тощо). Авторка також 

підкреслює, що якості людини як суспільної істоти визначаються змістом і 

різними рівнями діяльності особистісних структур свідомості (тобто 

структурованим ціннісним змістом свідомості), «які дані лише як носії 

цінностей разом із мірою цінностей, яка перетворює їх на бажане» [317, 

с. 161]. 

У руслі дослідження викликали також значний інтерес теоретичні 

висновки В. Сипченка, який наголошує, що кожна людина протягом життя 

перебуває в стані постійних змін. Дійсно, вона оволодіває новими знаннями й 

уміннями, накопичує життєвий досвід. Це сприяє її особистісному розвитку, 

який здійснюється як низка різноманітних кількісних та якісних змін. 

Однак важливо відзначити, що під час особистісного зростання кожний 

індивід водночас зберігає свої певні індивідуальні сутнісні характеристики. 

Саме ці конкретні, досить стійкі риси та властивості надають йому відповідної 

якісної визначеності. В. Сипченко також звертає увагу на те, що особистісні 

якості не можна сприймати просто як набір окремих властивостей особи, адже 

ці якості виражають цілісну характеристику людини, відображають її 

неповторність, відмінність від інших людей, проявляючись у діяльності та 

поведінці [318, с. 49]. 
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У дослідженні з окресленого питання враховувались також погляди 

Г. Васяновича. На думку цього вченого, особистісні якості можна сприймати 

як сутнісні характеристики людини, тому що вони здатні відображати 

дихотомію її основних параметрів: динамічність (інноваційність) – 

статичність (догматизм) мислення; широта – вузькість інтелекту; 

усвідомлюваність – неусвідомлюваність сенсу життя; самокритичність – 

відсутність самокритики; альтруїзм – егоїзм; принциповість – 

безпринципність; оптимістичність – песимістичність; врівноваженість – 

неврівноваженість; емоційність – беземоційність; відповідальність – 

безвідповідальність; деспотичність – гуманність тощо [41, с. 14]. 

З урахуванням різних поглядів науковців визначено, що в дослідженні 

під якостями особистості розуміється сукупність стійких, сутнісних 

характеристик особистості. Як визначено під час проведення наукового 

пошуку, учені пропонують різні класифікації якостей особистості. 

Наприклад, Р. Кубанов уважає, що найважливішими є такі групи якостей 

людини: особистісно-ділові, організаторські, управлінські, морально-вольові 

[192, с. 192–193]. Г. Васянович виокремлює групи морально-етичних, 

емоційно-вольових, комунікативних, ділових і організаційних, професійних 

особистісних якостей [41, с. 14]. 

За науковими поглядами К. Гнезділової, сукупність провідних якостей 

особистості включає чотири групи якостей. Це такі: загальні (свідомість), 

моральні (відображення соціальної характеристики особистості), 

інтелектуальні (розумові), вольові й емоційні (саморегуляція особистості) 

якості [63, с. 151]. 

Отже, можна відзначити, що запропоновані в різних наукових працях 

класифікації якостей особистості значною мірою різняться. Проте більшість 

авторів у своїх класифікаціях цих якостей чільне місце відводять моральним 

якостям. 
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Для визначення суті цих якостей доцільно спочатку на основі аналізу 

наукової літератури з’ясувати значення самого феномену моралі. Зазначимо, 

що деякі трактування вченими поняття «мораль» наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Трактування вченими поняття «мораль» 

Визначення поняття «мораль» Автор, джерело 

1 2 

одна з форм суспільної свідомості, система 

поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють 

відношення і взаємодію людей, їхню поведінку та 

ставлення до суспільства, держави  

C. Гончаренко, Н. Мой-

сеюк, В. Цвєтков, 

І. Шаповалова [67; 238; 

392] 

сукупність регуляторів належної поведінки, через 

які людина проявляє себе як самосвідоме та вільне 

створіння 

М. Савчина [303] 

складне соціальне явище, що має загально-

людський і конкретно-історичний зміст та містить 

цінності, які зумовлюють особливості духовного 

розвитку всього народу 

А. Фурман [365] 

система норм і принципів, що виникають із 

потреби узгодження інтересів індивідів один з 

одним і суспільством (класом, соціальною 

групою, державою) та спрямовані на регулювання 

поведінки людей відповідно до понять добра і зла, 

підтримуються особистим переконанням, 

традиціями, вихованням, силою громадської 

думки  

О. Скакун [320] 

особлива форма суспільної свідомості та вид 

суспільних відносин, яка виявляється в сукупності 

особливих цінностей і способів нормативного 

регулювання життєдіяльності людей у 

суспільстві, є головним регулятором суспільної 

поведінки людей, критерієм правильності їхніх 

взаємостосунків 

Н. Семченко 

[313] 

сфера природних прагнень, індивідуальних та 

колективних звичок, суспільно визначена та 

схвалена поведінка спільнот та індивідів 

О. Дробницький 

[85] 

 

 

Як наголошується в науковій літературі, мораль, існуючи як частина 

культури, втілена в різних її феноменах. Насамперед маються на увазі такі 

найважливіші поняття й уявлення, як добро і зло, честь, совість, обов’язок, 
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гідність, сенс життя тощо. Можна також сказати, що мораль як форма 

суспільної свідомості виражає моральні ідеали як окремих соціальних груп, 

так і суспільства в цілому, а також задає критерії для оцінювання поведінки 

його членів, виконуючи роль ціннісно-смислового ядра культури соціуму в 

цілому. Крім того, слід зауважити, що мораль, маючи безпосередньо 

практичний характер, покликана регулювати відносини між людьми як на 

рівні повсякденного життя, так і на рівні тенденцій соціально-історичного 

розвитку людства загалом, тобто цей суспільний феномен регулює свідомість 

і поведінку членів суспільства в усіх сферах їхньої життєдіяльності. Така 

регуляція відбувається через зіставлення дій, вчинків людини з визначеними 

моральними нормами, заборонами, оцінками, ідеалами. При цьому моральна 

санкція здійснюється засобами духовного впливу, тобто не передбачає 

правових наслідків для людини, які порушила норми моралі. Отже, мораль є 

важливим неінституційним регулятором поведінки людини в соціумі [17; 111; 

290; 352; 365; 367; 379]. 

Як підкреслюють науковці (К. Бабиніна, А. Зимянський, А. Шаповалова 

та ін.), суть регуляції моралі проявляється не в тому, що одні люди 

контролюють життя інших. Засвоєння членом суспільства норм моралі як 

способу регуляції відносин між людьми передбачає сформованість у нього 

здатності самостійно визначати лінію своєї поведінки стосовно них. Ідеться 

про те, що за своєю природою моральна регуляція являє собою насамперед 

саморегуляцію, коли людина не тільки знає моральні вимоги, моральні норми 

та намагається їх формально дотримуватися, а добре усвідомлює, приймає, 

відчуває об’єктивну необхідність виконання моральних вимог, вбачає в них 

особистісний сенс, приймає їх як свої власні переконання. Отже, суттєвою 

особливістю моральної регуляції поведінки людини є єдність об’єктивного 

значення й особистісного сенсу моральної вимоги, а в ідеалі – узагалі їх збіг. 

У такому разі особа дотримується моральних норм тому, що вона переконана 

в необхідності, доцільності їх виконання, об’єктивній та суб’єктивній 



25 
 

значущості кожної з них. Як наслідок, це є запорукою того, що в різних 

життєвих ситуаціях поведінка та діяльність особистості узгоджується з 

моральними нормами [17; 132; 392]. 

У науковій літературі також відзначається, що мораль є складною 

системою, яка включає в себе моральну свідомість, моральну діяльність та 

моральні відносини. Мораль виконує в суспільстві такі важливі функції: 

регулятивно-конструктивну, ціннісно-орієнтаційну, виховну, пізнавальну, 

мотиваційну, комунікативну, прогностичну. При цьому в сучасному 

суспільстві провідною вважається регулятивно-конструктивна функція, яка 

проявляється, з одного боку, у стабілізації суспільства, спрямуванні його 

розвитку, а з другого – у спрямовуванні дій, поведінки його окремих членів. 

Зокрема, сучасна мораль ставить вимоги перед суспільством, яке намагається 

утримати своїх членів від неприпустимих вчинків і дій та водночас спонукає 

особистість до постійного вдосконалення своєї духовності, гармонійного 

розвитку й безперервного духовно-морального росту. Саме тому мораль 

відіграє важливу роль у підготовці молоді до життєдіяльності в суспільстві і є 

суттєвим фактором у формуванні свідомості особистості [111; 392]. 

Як свідчить аналіз наукових джерел, учені поряд із поняттям «мораль» 

нерідко застосовують ще й поняття «моральність». При цьому деякі автори 

(О. Калетник, В. Малахов [150; 219] та інші) сприймають ці терміни як 

синоніми.  

Наприклад, В. Малахов, ототожнюючи ці терміни, зазначає, що, з одного 

боку, мораль, моральність – це сфера духовного та вольового взагалі, яка 

протиставлена фізичному, тілесно-матеріальному людини, а з другого – галузь 

людської поведінки, вдачі, звичаїв узагалі [219, с. 25]. 

Однак більшість науковців, підкреслюючи змістову близькість понять 

«мораль» і «моральність», вбачає в їх значенні певні відмінності. Наприклад, 

у довідковій літературі моральність визначається як відповідність поведінки 

людей нормам моралі [327].  
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Деякі науковці (Н. Семченко, А. Тер-Акопов та ін.) уточнюють, що 

термін «моральність», на відміну від терміну «мораль» як більш нейтрального, 

зазвичай не вживають у тій ситуації, коли поведінка людини заслуговує 

негативної оцінки поведінки. Слід також зазначити, що серед науковців 

поширеною є точка зору, відповідно до якої співвідношення моралі й 

моральності сприймається як норма та міра її дотримання. У світлі цього 

моральність визначається як наукова категорія, що означає внутрішню 

установку людини діяти згідно зі своєю совістю та вільною волею. 

Моральність проявляється у взаємовідносинах людини з навколишнім світом 

через почуття, формуючи єдине духовне поле, яке утворюють засадничі 

моральні цінності, світоглядні позиції та правила поведінки. Варто також 

уточнити, що моральність охоплює не лише взаємовідносини людей, а й їхні 

моральні погляди, переконання, звички, почуття, поведінку тощо [313; 346]. 

Г. Безарова відзначає, що принциповою відмінністю моральності від 

моралі є те, що мораль – це кодекс загальноприйнятих норм, які мотивують 

людину під час вибору варіанта своєї поведінки, а моральність – це й 

сукупність цих норм, і їх впровадження в практичне життя, тобто моральність 

є формою прояву моралі, де мораль виступає мотивом поведінки. При цьому 

мораль стосується деяких зовнішніх дій і вчинків людини, а моральність 

пов’язана з її внутрішніми принципами й переконаннями [23, с. 76]. 

Згідно з науковою позицією І. Беха, принципи моральності мають 

суспільно-загальне значення та поширюються на всіх членів суспільства, 

фіксуючи в собі те загальне, найсуттєвіше, що складає культуру 

міжособистісних стосунків та знаходить своє відображення в багатовіковому 

досвіді розвитку суспільства [27, с. 64]. К. Бабиніна стверджує, що 

моральність збігається з традиціями суспільства на даному етапі його розвитку 

й суспільною природою людини, забезпечуючи її підпорядкування інтересам 

суспільства [17, с. 39]. 
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Під час проведення дослідження в пригоді також стали висновки 

А. Зимянського, який наголошує, що моральність являє собою суб’єктивне 

відображення зовнішньої моралі, сукупність моральних правил та норм, які 

«закарбувалися у свідомості людини». Автор підкреслює, що свідома 

моральність є вищим рівнем розвитку моралі, бо людина добровільно робить 

добрі справи та моральні вчинки, несе свідому відповідальність за них та за 

їхні непередбачувані наслідки, дотримується суворої самодисципліни. 

Очевидно, що за таких обставин мораль уже сприймається суб’єктом дії не як 

зовнішня, а вже саме як внутрішня, притаманна особистості необхідність [132, 

с. 11]. 

Значний інтерес у контексті порушеної проблеми викликали також 

теоретичні положення Б. Братуся щодо визначення шляхів формування 

моральності особистості. Зокрема, автор підкреслює, що моральності 

неможливо навчити. Людина також не може оволодіти моральністю шляхом 

засвоєння тих чи інших правил і значень, які відкладуться на поверхні її 

свідомості. Моральнісною людина стає тільки шляхом проходження через 

реальні життєві події та обставини, що характеризуються певними 

моральними суперечностями, зіткненням різних смислових рівнів [37, с. 56]. 

Підсумовуючи свої думки, Б. Братусь зазначає, що засвоєння моральних 

принципів, уявлень про обов’язок, добро та зло складають моральнісне знання 

людини. Проте для формування моральнісної свідомості, її стійких смислових 

структур і цінностей необхідно забезпечити залучення особистості до 

вирішення реальних життєвих проблем і конфліктів, до участі в таких видах 

діяльності, які б спонукали особу здійснювати певні соціально значущі вчинки 

на основі засвоєних принципів моралі [37, с. 58]. 

З урахуванням різних поглядів науковців у дисертації визначено, що 

мораль – це система прийнятих у суспільстві принципів і норм, що регулюють 

поведінку людини та визначають характер її взаємовідносин з іншими 
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людьми. У свою чергу, під моральністю розуміється відповідність поведінки 

людей нормам моралі. Ці висновки подані в авторській праці [98]. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, на основі власного розуміння 

суті понять «мораль» і «моральність» учені пропонують власні трактування 

дефініції «моральні якості». Деякі з них наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Визначення вченими поняття «моральні якості» 

Визначення поняття «моральні якості» Автор, джерело 

1 2 

сукупність істотних моральних властивостей, що 

характеризують найважливіші сторони моральних 

ставлень особистості до суспільства, своїх соціальних 

обов’язків, оточення, до самої себе 

К. Книш 

[169] 

 

стійкі риси характеру людини, що зумовлюють її 

поведінку та виявляються в ставленні особистості до самої 

себе, свого оточення, суспільства загалом 

С. Ігнатенко 

[147] 

 

складові компоненти особистості, що входять до 

структури її моральної свідомості 

А. Свєтова 

[306] 

стійкі прояви поведінки та свідомості, що виявляються 

завдяки усвідомленню особистістю її власних мотивів і 

формуванню відповідних способів діяльності 

П. Яременко 

[122] 

 

поняття моральної свідомості, яке в узагальненій формі 

характеризує та оцінює певні типові риси поведінки 

особистості без конкретних указівок на те, які дії людина 

має робити, а які – ні 

А. Капська, 

I. Пiнчук, 

С. Толстоухова 

[328] 

внутрішній регулятор та особистий суддя індивідуальних 

вчинків особистості відносно себе, оточення й суспільства; 

сукупність об’єктивних, загальнозначущих, безумовних 

норм, що визначають стосунки між людьми та існують у 

формі ідеальних орієнтирів, еталонів поведінки 

І. Улиська 

[359] 

 

У контексті порушеної проблеми в пригоді також стали наукові праці, у 

яких автори висловлюють власні думки щодо характерних ознак моральних 

якостей людини та їхньої ролі в її житті. Так, С. Головін вважає, що мораль 

можна сприймати як своєрідну компенсацію ослаблених інстинктів людини. 

Автор звертає увагу на той факт, що члени суспільства, навіть засвоївши 

основні моральні правила, мають певну свободу волі щодо дотримання їх у 
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своїй поведінці чи, навпаки, порушення. Запорукою дотримання людиною 

моральних принципів учений вважає саме сформованість у неї відповідних 

моральних якостей. Причому поведінка людини в різних ситуаціях зазвичай 

визначається поєднанням багатьох її моральних якостей [326 , с. 308]. 

У науковій літературі також зазначається, що впродовж життя кожна 

особистість сприймає різні впливи з боку суспільства, у тому числі педагогічні 

впливи в закладах освіти, які сприяють розвитку її моральних якостей. 

Формування цих якостей відбувається через засвоєння індивідом суспільних 

принципів і норм, що зумовлює подальшу спрямованість його поведінки й 

поглядів. Як установлено, високий рівень розвиненості моральних якостей 

людини ототожнюється з її вихованістю. Причому про вихованість 

особистості свідчить сформованість у неї не окремо взятих моральних якостей, 

а їх системної сукупності [46; 147]. 

Учені (Д. Порох, К. Федорова, П. Якобсон та ін.) підкреслюють, що 

формування моральних якостей особистості визначається внутрішньою 

необхідністю виконувати моральні вимоги, а це певним чином мотивує 

соціальну діяльність людини, тобто спонукає її до здійснення певних дій 

відповідно до власних моральних настанов i моральних вимог суспільства. 

Моральні якості характеризують суб’єктивну моральну позицію індивіда й за 

своїм соціальним змістом відбивають його суб’єктивне ставлення до різних 

аспектів свого соціального буття – до оточення, до себе, до суспільства 

загалом тощо. Причому сприйняття людиною явищ дійсності відбувається 

крізь призму норм моральності, категорій моралі, вироблених суспільством, 

що спричиняє відчуття особою тих чи інших почуттів [286; 359; 413]. 

Указані дослідники також відзначають, що формування моральних 

якостей особистості виконує роль своєрідного психологічного механізму, що 

забезпечує засвоєння нею загальноприйнятих норм, завдяки чому вона 

поступово починає сприймати суспільні потреби, моральні норми як власні 

надбання. У такому випадку сформовані моральні якості усвідомлюються 
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людиною не просто як закріплені рефлекси, а як найважливіший аспект 

соціального життя, адже вони безпосередньо пов’язані з її поглядами, 

спрямуваннями, мотивами, потребами, оцінками, поведінкою, тобто є 

важливим складником особистісної структури [286; 359; 413]. 

Під час проведення дослідження також установлено, що сформовані 

моральні якості людини значною мірою впливають на спосіб її мислення й 

модель поведінки, які можуть мати як позитивний, так і негативний характер. 

З огляду на це моральні якості поділяються на позитивні й негативні, які ще 

називають чеснотами і вадами. Зокрема, до групи позитивних моральних 

якостей відносять такі: гуманізм, людяність, чесність, совість, скромність, 

справедливість, вірність, честь, людська гідність тощо. У свою чергу, 

суспільством засуджуються негативні моральні якості, наприклад такі: цинізм, 

грубість, байдужість, вульгарність тощо [46; 306]. 

Варто також підкреслити, що моральні якості визначають найтиповіші 

ознаки поведінки особистості, характеризують конкретну модель її поведінки, 

яка проявляється як риса характеру. Крім того, саме завдяки цим якостям 

людина спроможна правильно оцінювати вчинки інших людей незалежно від 

їхнього соціального статусу. Водночас важливо враховувати, що розвиток 

моральних якостей особистості відбувається успішно лише в тому разі, якщо 

її залучають до соціально значущих видів діяльності, забезпечують 

активізацію зусиль у бажаному напрямі. При цьому чим більш різноманітними 

та продуктивними є значущі для особистості види діяльності, тим 

ефективніше відбувається процес формування її моральних якостей [46; 306]. 

Як визначено під час проведення дослідження, моральні якості – це 

стійкі характеристики особистості, що є запорукою дотримання нею у своїх 

діях, вчинках, поведінці основних норм і правил моралі. Під час проведення 

дослідження також установлено, що в багатьох наукових працях класифікація 

особистісних якостей включає вольові якості. Очевидно, що назва цієї групи 
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якостей походить від терміну «воля». Проаналізуємо основні тлумачення 

науковцями цього терміна. 

Як установлено, поняттю «воля» значну увагу приділяв у своїх працях 

К. Ушинський. Видатний педагог визначав три значення цього поняття: «влада 

душі над тілом»; «почуття хотіння»; «щось протилежне неволі». Причому 

К. Ушинський уважав, що поняття волі є не просто необхідним для 

характеристики людської особистості, а взагалі її стрижневим елементом [361, 

с. 225]. 

Як з’ясовано під час проведення наукового пошуку, у науковій 

літературі можна виокремити декілька основних підходів до визначення 

поняття «воля». Так, відповідно до першого з них, воля сприймається як 

особливого виду мотивація. Так, С. Рубінштейн стверджував, що «дії, 

регульовані усвідомленою метою і ставленням до неї як до мотиву, – це і є 

вольові дії» [296, с. 183]. Прибічниками цього підходу є також Б. Зейгарник, 

О. Мазур, А. Холмогорова, які стверджують, що в психологічній літературі 

проблема формування в людини здатності володіння своєю поведінкою (на 

рівні оволодіння власною мотивацією) традиційно ставиться як проблема волі. 

При цьому вольова поведінка особи розглядається різними вченими як процес 

«вироблення нових мотиваційних утворень, що сприяють розгортанню 

поведінки в обраному напрямку» [129, с. 122–123]. В. Іванников стверджує, 

що воля – це «довільна мотивація» [133, с. 101; 134]. 

Існування тісного зв’язку між волею та мотивацією людини відзначав 

також у своїх працях О. Леонтьєв. Відомий психолог підкреслював, що 

вольова дія завжди здійснюється в умовах полімотивації, причому деякі з 

мотивів є позитивними, а інші – негативними. Однак вольові явища не завжди 

проявляються в діях, іноді проявом волі є нездійснення певних дій. Наприклад, 

солдат не залишає свого місця під час обстрілу [204; 205]. 

Не викликає сумніву, що воля дійсно пов’язана зі сферою мотивації 

людини. Проте вважаємо, що розкриття суті волі через мотивацію занадто 
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звужує зміст цього поняття, оскільки не відображає можливість людини 

управляти своїми психічними процесами та поведінкою. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, прихильники другого 

визначеного підходу до розкриття суті волі тлумачать цей феномен як 

необхідність здійснення певних дій. Наприклад, відомий психолог Д. Узнадзе 

стверджував, що важливим спонукальним механізмом для людини до 

здійснення певних дій є не лише потреби, які вона відчуває, але й воля. На 

думку автора, роль спонукання для здійснення індивідом вольової дії є певна 

установка (намір), що виникає в нього в момент прийняття рішення стосовно 

наявного в його свідомості образу існуючої ситуації завдяки присутності у 

свідомості уявної або мислимої ситуації [357, с. 319]. Ш. Чхартішвілі теж 

висловлював думку про те, що потреби, мотиви людини не пов’язані з її волею. 

Він також заперечував існування зв’язку між волею та усвідомленістю 

поведінки. На думку вченого, воля є особливим утворенням, що проявляється 

в ситуації, коли людина приймає зовнішньо визначені вимоги щодо її 

поведінки, а тому вважає, що вона має їх виконати [387, с. 72]. 

Коментуючи ідеї прихильників наведеної наукової позиції, слід 

відзначити, що протиставлення мотивації людини та суспільної зумовленості 

необхідності здійснення нею певних дій є некоректним, бо в реальності 

суспільні мотиви саме й виникають під час взаємодії особистості з іншими 

членами суспільства. Крім того, слід зауважити, що в реальності людина може 

проявляти вольові зусилля як під впливом відповідної мотивації, так і 

внаслідок усвідомлення їхньої суспільної необхідності. 

Під час проведення наукового пошуку встановлено, що прибічники 

четвертої визначеної педагогічної позиції сприймають волю як здатність 

людини до саморегуляції. Так, Є. Ільїн стверджує, що воля – це узагальнене 

поняття, що означає певний клас психічних процесів, дій, об’єднаних єдиним 

функціональним завданням – свідомим і навмисним управлінням поведінкою 

та діяльністю людини [138, с. 39]. Н. Ковтун під волею розуміє інтегральну, 
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активно-діяльнісну якість індивіда й соціальної спільноти, спрямовану на 

перетворення сфер об’єктивної й суб’єктивної дійсності, та суспільну волю як 

основу перетворюючої активності в процесі цивілізаційного розвитку [176, 

с. 7]. 

Відповідно до п’ятої визначеної наукової позиції, воля є особливою 

формою психічної регуляції. Прихильники цієї позиції (Г. Костюк, 

К. Корнілов, Р. Павелків, В. Селіванов та інші) вважають, що воля людини 

залежить від об’єктивно існуючого оточення, але опосередковується 

внутрішніми станами, процесами та властивостями особистості. Бувши одним 

із найважливіших компонентів структури особистості та маючи інтегрований 

характер, воля тісно пов’язана з усіма психічними сферами, впливаючи на 

функціонування інтелекту людини, її сприймання, емоції, установки тощо 

[179; 180; 265; 308]. 

До представників указаної позиції можна також віднести В. Каліна, який 

убачає суть волі в оволодінні людиною своєю поведінкою та психічними 

функціями, регуляції нею власних психічних процесів, а як наслідок – 

забезпеченні оптимального режиму їхнього перебігу. На підставі цього автор 

стверджує, що вольова регуляція (тобто процесуальний аспект волі) являє 

собою «свідоме, опосередковане цілями й мотивами предметної діяльності 

створення стану оптимальної мобілізованості, оптимального режиму 

активності й концентрування цієї активності в потрібному напрямку» [151, 

с. 52]. Ідеться про те, що прояв суб’єктом діяльності сили волі передбачає 

вибір і реалізацію ним найкращого способу (форми) перетворення наявної 

організації психічних процесів у необхідну, яка є адекватною цілям і умовам 

цієї діяльності, а тому дає змогу досягти її найбільшої ефективності [151, 

с. 52]. Отже, за В. Каліним, у процесі регуляції власних психічних процесів 

людина переносить мету вольових дій з об’єкта діяльності, яку вона здійснює, 

на власний психічний стан. 
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Згідно із шостою виділеною науковою позицією, воля сприймається як 

контроль людини над власними діями та поведінкою. На думку В. Селіванова, 

воля людини проявляється у свідомому регулюванні нею свого поводження, у 

здатності керувати собою та власною діяльністю, керуючись певними 

спонуканнями та цілями [308, с. 17]. А. Зернов теж зазначає, що воля є однією 

із сенсоутворювальних цінностей, котрі визначають світосприйняття й 

поведінку особистості [130, с. 79]. 

Прибічники сьомої визначеної наукової позиції (Л. Мацко, П. Рудік та 

ін.) стверджують, що воля проявляється в умінні бачити й долати внутрішні та 

зовнішні перешкоди на шляху досягнення поставленої мети, свідомому 

регулюванні свого поводження, здатності контролювати власну діяльність і 

поведінку, спроможності діяти в напрямку свідомо поставленої мети, долаючи 

при цьому внутрішні перешкоди [229; 298]. 

Представники восьмої визначеної наукової позиції сприймають волю як 

здатність людини здійснювати свідомий вибір рішення за наявності його 

альтернатив. Так, О. Леонтьєв стверджував, що основною ознакою прояву волі 

є здійснення певного вибору варіанта поведінки в умовах наявності інших її 

альтернативних варіантів. А це значить, що вольові процеси передбачають 

наявність ситуації вибору та необхідності прийняття рішення [204; 205]. 

Схожі ідеї висловлює В. Миронов. Він зазначає, що потреба у прояві 

волі глибоко пов’язана із самою суттю людини, бо вона часто змушена робити 

вільний вибір між різними альтернативами. При цьому воля, санкціонована 

внутрішньою свободою людини, полягає в її здатності здійснити самостійний 

вибір, який на наступних ступенях переходить у свободу рішення, а потім – у 

свободу дії, творчості й самовираження. Отже, під час здійснення 

цілеспрямованої практичної діяльності воля проходить фази від суб’єктивного 

усвідомлення індивідом своєї волі до її об’єктивної реалізації [235, с. 658, 662]. 

Проведений аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок про 

те, що визначені наукові позиції стосовно розкриття суті волі не стільки 
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суперечать, скільки доповнюють одна одну. При цьому вчені нерідко 

пропонують у своїх працях різні визначення цього поняття, що не завжди 

дозволяє авторів цих праць віднести до прихильників лише однієї з указаних 

позицій. 

Варто також відзначити, що деякі наведені в науковій літературі 

тлумачення волі за своїм змістом взагалі поєднують у собі два чи більше 

визначень, які були нами віднесені до різних позицій. Наприклад, 

С. Гончаренко визначає волю як свідому саморегуляцію людиною поведінки 

й діяльності, що полягає у здатності активно досягати поставленої мети, 

успішно долаючи на цьому шляху зовнішні та внутрішні перешкоди [67, с. 58]. 

На підставі викладеного визначено, що в дисертації під волею 

розуміється свідоме управління людиною своїми психічними процесами, 

діями та поведінкою в ситуаціях, які вимагають подолання певних зовнішніх 

чи внутрішніх перешкод. При цьому ми приєднуємося до думки 

І. Березовської, яка вважає, що волю не можна розглядати ізольовано, бо вона 

тісно пов’язана практично з усіма основними психічними реаліями: 

мотивацією, метою, дією, вчинком, пізнавальними й емоційними процесами, 

характером тощо [25, с. 1]. 

Уточнення суті волі дає змогу перейти до визначення наступного 

ключового поняття – «вольові якості». Як установлено, трактування цього 

поняття різними вченими теж значною мірою різняться. 

Так, К. Савченко визначає вольові якості як відносно стійкі, незалежні 

від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий 

особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки, її володіння собою [301, 

с. 6]. За визначенням Р. Павелківа, вольові якості – це відносно стійкі, 

незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують 

досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки, її влади над 

собою. До їх числа автор відносить такі: мужність, цілеспрямованість, 
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рішучість, самостійність, наполегливість, ініціативність, витримку тощо [265, 

с. 332]. 

Є. Ільїн стверджує, що вивчення особливостей вольових якостей 

дозволяє визначити їх як засіб свідомої саморегуляції й управління 

особистістю своєю активністю, діями та спілкуванням [138, с. 148]. Можна 

також сказати, що вольові якості – це фенотипічна характеристика наявних 

можливостей людини, сплав уродженого й набутого [138, с. 148]. 

Як зазначається в науковій літературі, вольові якості є відносно 

стабільними індивідуальними утвореннями, що виявляються за 

цілеспрямованого впливу на зовнішнє середовище, внутрішні процеси і стани 

та на саму особистість, тобто вольові якості є її індивідуальними рисами. На 

думку В. Крутецького, вольові риси характеру (так автор називає вольові 

якості особистості) виражаються в готовності, вмінні та звичці свідомо 

спрямовувати свою поведінку, свою діяльність відповідно до конкретних 

принципів, долаючи перешкоди на шляху до поставлених цілей. Як уважає 

автор, вольові якості – це прояви волі, необхідні для подолання перешкод на 

шляху до поставлених цілей, з одного боку, а з іншого – своєрідний регулятор 

поведінки людини в її професійній діяльності та повсякденному житті. Серед 

основних вольових якостей людини відомий психолог називає такі: 

цілеспрямованість, самостійність, рішучість, наполегливість, витримка, 

сміливість, мужність, дисциплінованість [188; 189]. 

З урахуванням поглядів різних науковців визначено, що в дослідженні 

під вольовими якостями розуміються стійкі характеристики людини, завдяки 

яким вона спроможна керувати своїми психічними процесами, діями та 

поведінкою, за необхідності долати зовнішні та внутрішні перешкоди на 

шляху досягнення поставленої мети. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, учені у своїх працях пропонують 

різні класифікації вольових якостей особистості. Так, Ф. Гоноболін поділяє 

вольові якості на дві групи: 1) ті, що пов’язані з активністю; 2) ті, що пов’язані 
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з гальмуванням небажаних дій і психічних процесів. До якостей першої групи 

автор відносить такі: рішучість, сміливість, наполегливість і самостійність, до 

якостей другої групи – витримку (самовладання), витривалість, терпіння, 

дисциплінованість і організованість. Проте Ф. Гоноболін відзначає, що не всі 

вольові якості можна чітко віднести до однієї із цих груп, адже існують такі 

ситуації, коли людина, примушуючи себе подавляти одні дії, проявляє 

активність в інших. Наприклад, це такі якості, як організованість чи 

дисциплінованість [66, с. 118]. Схожі ідеї пропонує І. Березівська, яка 

виокремила дві групи вольових якостей: якості, що пов’язані з активністю 

людини (цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, ініціативність, 

самостійність, рішучість, сміливість); якості, що пов’язані із саморегуляцією 

(самовладання, витримка, терплячість, самоконтроль) [26, c. 8]. 

Іншу класифікацію вольових якостей розробив В. Никандров. В основу 

цієї класифікації покладено уявлення про наявність у проявах волі просторово-

часових та інформаційно-енергетичних параметрів. Так, просторова 

характеристика проявляється у спрямованості вольової дії людини на себе, 

адже вона примушує себе здійснювати певні дії, вчинки чи, навпаки, 

утримуватися від них. Проте воля може спрямовуватись і на інших людей. 

Часова характеристика проявляється в процесуальності волі, тобто в ланцюгу 

етапів її перебігу. Енергетичним параметром волі є вольове зусилля, за якого 

витрачається енергія. Інформаційна характеристика волі відображається в 

мотивах, меті, способі дій і досягнутому результаті. На цій підставі автор до 

просторового параметра відносить самостійність (незалежність, 

цілеспрямованість, упевненість), до тимчасового – наполегливість (завзятість, 

терпіння, впертість, стійкість, твердість, принциповість, послідовність), до 

енергетичного – рішучість і самовладання (витримка, контроль, сміливість, 

відвага, мужність), до інформаційного – принциповість [252; 253]. 

За В. Селівановим, вольові якості поділяються на позитивні та негативні. 

До першої групи автор відносить такі: цілеспрямованість, ініціативність 
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(ініціатива), самовладання, самостійність, принциповість, енергійність, 

наполегливість, упевненість, мужність, витривалість, терплячість (терпіння), 

критичність (самокритичність), діловитість, старанність, ретельність, 

хоробрість тощо. На думку вченого, інші група містить якості, які 

позначаються тими самими термінами, проте із часткою «не» чи «без»: 

нерішучість, недисциплінованість, невитриманість, безініціативність, 

безпринципність, безплановість тощо. Крім того, ця група включає негативні 

вольові якості, які позначаються спеціальними термінами. Найпоширенішими 

серед них є такі: лінь, упертість, боягузтво, недовірливість, малодушність, 

імпульсивність, пасивність тощо [309, с. 132]. 

У деяких наукових джерелах найважливіші вольові якості особистості 

поділено на такі групи: 1) вольові якості, що відображають здатність людини 

постійно висувати перед собою життєво й суспільно важливі цілі та 

підпорядковувати свою поведінку їх досягненню (цілеспрямованість, що 

ґрунтується на ідейному переконанні); 2) вольові якості, що характеризують 

здатність людини постійно шукати шляхи досягнення поставленої мети, 

виконання прийнятого рішення (активність, ініціативність, рішучість, 

енергійність, самостійність, відповідальність, наполегливість); 3) вольові 

якості, що відбивають здатність людини підпорядковувати свою поведінку 

об’єктивній необхідності (дисциплінованість, мужність, стійкість, сміливість, 

уміння володіти собою) [12; 286; 407]. 

Аналіз наукової літератури також засвідчив, що багато вчених у своїх 

працях відзначають тісний взаємозв’язок між моральними та вольовими 

якостями особистості. Так, у свій час В. Сухомлинський підкреслював, що 

воля являє собою «моральність у дії», адже від того, якими мотивами 

керується людина у своїй поведінці, залежать твердість переконань і сила волі 

[339, с. 35]. Відомий педагог наголошував, що формування переконань, сили 

духу, моральних якостей особистості неможливо здійснити без розвитку в неї 

сили волі. При цьому сутність людини він убачав у «волі людській, волі до 
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перемоги над труднощами та складними, часом драматичними ситуаціями». 

Як стверджував В. Сухомлинський, чим твердіші переконання, тим сильніша 

воля, готовність особистості відстоювати свої погляди. Тому успішність 

результатів будь-якої діяльності чи взагалі активності людини в громадському 

чи в буденному житті переважною мірою залежать від її сили волі, яка має 

формуватися та зміцнюватися під час становлення особистості в роки 

дитинства, отроцтва й юності [339, с. 315]. 

Важливим для розуміння шляхів формування вольових якостей є 

твердження В. Каліна, який уважає, що ці властивості особистості 

найінтенсивніше формуються саме в тій діяльності, за здійснення якої 

особистість цілком бере на себе відповідальність, яку вона хоче вдосконалити, 

вкладаючи в неї всі свої сили [151; 153]. 

Як зазначають науковці (Є. Ільїн, Ю. Ковальова, П. Рудик ), саме воля 

забезпечує втілення думок і почуттів людини в розумну й високоморальну 

поведінку. Однак результатом виховання в особистості волі самої по собі, у 

відриві від морального виховання стає егоїстична воля, яка взагалі має бути 

непритаманна людині як суспільній істоті. У свою чергу, моральне виховання 

теж може здійснюватися поза вольовою діяльністю. Однак у такому разі 

особистість, хоч і стане морально освіченою, не буде виявляти власних 

уявлень про мораль у відповідній вольовій діяльності, тобто в неї сформується 

декларативна моральність [98; 138; 173; 285]. 

На підставі викладеного вчені підсумовують, що для попередження 

таких негативних ситуацій необхідно забезпечити поєднання морального й 

вольового виховання молоді. У такому разі воля стає важливим чинником 

морального розвитку особистості, основою свідомого дотримання нею правил 

моральної поведінки, запорукою вибору нею моделей поведінки відповідно до 

загальнолюдських норм моралі, навіть якщо це суперечить її власним 

бажанням, інтересам і прагненням. А це означає, що воля як цілісне 
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особистісне утворення в реальній практиці виявляється у формі конкретних 

морально-вольових якостей [98; 138; 173; 285]. 

Конкретизуючи наведені вище ідеї, П. Рудік наголошує, що 

«формування необхідних вольових якостей особистості органічно й 

невід’ємно пов’язане з моральним вихованням, тобто ці два процеси на 

практиці реалізуються як єдиний педагогічний процес, у якому прояви 

вольових та моральних сторін особистості взаємопов’язані. Так, з одного боку, 

розвиток вольових якостей здійснюється в безпосередньому зв’язку з 

формуванням моральних якостей особистості, а з іншого – моральне 

виховання не може бути реалізоване поза вольовою діяльністю» [296; 298]. 

Аналогічні думки висловлює Є. Ільїн. Як підкреслює науковець, 

формування необхідних для життєдіяльності в сучасному суспільстві 

вольових якостей людини органічно й невід’ємно пов’язане з її моральним 

вихованням. Реалізація цих напрямів виховної роботи виступає на практиці як 

єдиний педагогічний процес, у якому прояви вольової й моральної сфер 

особистості тісно взаємопов’язані, тобто розвиток її вольових якостей 

відбувається в безпосередньому зв’язку з формуванням моральних якостей, а 

моральне виховання не може бути здійснене поза вольовою діяльністю 

людини. Так, почуття обов’язку, усвідомлення необхідності здійснити 

героїчний учинок заради інших, подолання втоми – усе це характеризує 

сформовану в моральному відношенні особистість, наявність у неї морального 

компонента волі [138, с. 244]. 

Є. Ільїн також підкреслює, що формування морального компонента волі 

особистості активізує процес прояву нею вольових зусиль у будь-якій ситуації, 

незалежно від її специфіки. Тому під час здійснення освітнього процесу 

педагогам необхідно забезпечити надання вольовим зусиллям вихованців 

такої спрямованості, яка б спонукала їх до здійснення моральних вчинків. У 

такому разі подолання особистістю наявних труднощів набуває іншого 

емоційного забарвлення. Усвідомлюючи соціальну значущість своїх дій, вона 
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починає відчувати «приємну втому», тобто її емоції стають амбівалентними, 

відображаючи два протилежні переживання [138, с. 245]. 

У свою чергу, як наголошує автор, моральне виховання не може 

реалізовуватися без активізації вольової діяльності суб’єктів педагогічного 

впливу. Адже в іншому разі вони, хоч і стануть морально освіченими, не 

будуть здатними втілювати свої моральні уявлення в реальній діяльності, 

тобто вони будуть характеризуватися лише декларативною моральністю. 

Отже, процес засвоєння особистістю моральних принципів треба поєднати зі 

створенням відповідних проблемних ситуацій, що вимагають від неї прояву 

сили волі, тобто справжня моральність людини формується водночас із 

розвитком її вольових якостей, що є підставою для використання поняття 

«морально-вольові якості» [138, с. 245–246]. Наприклад, почуття обов’язку, 

усвідомлення необхідності здійснити героїчний учинок заради інших, 

подолання втоми – усе це характеризує сформовану в моральному відношенні 

особистість, наявність у неї морального компонента волі [138, с. 244]. 

У контексті порушеної проблеми дослідження в пригоді також стали 

наукові положення відомого дослідника проблеми становлення моральності 

особистості І. Беха. Визначаючи теоретичні засади вольового розвитку 

особистості, він підкреслює, що воля, спонукаючи особу до моральних дій, 

зумовлює її особистісний розвиток. Автор пояснює, що моральні властивості, 

які складають ядро особистості, є похідними від волі, адже саме воля створює 

морально досконалу особистість за допомогою довільної поведінки. І. Бех 

також звертає увагу на той факт, що моральна поведінка є результатом 

насамперед прояву людиною власної творчої свободи. А людина з розвиненою 

волею не зможе прийняти таке рішення або здійснити такий учинок, які 

суперечить її моральним принципам [27]. 

Ураховуючи тісний взаємозв’язок між моральним та вольовим 

вихованням особистості, деякі вчені у своїх працях обґрунтовують 

необхідність використання в науковій літературі терміну «морально-вольові 
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якості». Так, Ю. Ковальова констатує, що воля є необхідною умовою та 

своєрідним механізмом засвоєння моральних цінностей, що тільки через 

вольові зусилля формуються переконання людини. Однак особистість може 

проявляти свої вольові зусилля для досягнення не лише особистих, але й 

суспільно значущих цілей, а це дозволяє оцінювати її вольові вчинки з погляду 

норм моралі. У такому разі її моральні й вольові якості інтегруються та 

проявляються як морально-вольові якості [108;173, с. 107]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стала класифікація 

вольових якостей, запропонована В. Каліним. На думку автора, першу групу 

вольових якостей складають так звані первинні, базальні вольові якості 

(енергійність, терплячість, витримка та сміливість). Їхні функціональні прояви 

являють собою односпрямовані регуляторні дії свідомості, що набирають 

форми вольового зусилля. За висновками В. Каліна, друга визначена група 

вольових якостей містить у собі так звані системні вольові якості, які є 

певними сполученнями односпрямованих проявів свідомості, тобто базальні 

(первинні) вольові якості становлять підґрунтя системних (вторинних) 

якостей, їхнє ядро. 

Слід відзначити, що системність цих якостей зумовлена широким 

спектром функціональних проявів різних сфер (вольової, емоційної, 

інтелектуальної). Саме тому якості другої групи науковець називає 

вторинними, системними. Пояснюючи свою думку, учений наводить 

конкретні приклади. Наприклад, хоробрість включає в себе як складові 

сміливість, витримку, енергійність; рішучість – витримку та сміливість. Якості 

другої групи фігурують у працях В. Каліна як морально-вольові якості 

особистості [153, с. 39-40]. 

Т. Круцевич узагалі вважає, що моральність особистості є наслідком 

таких морально-вольових якостей, як самостійність, організованість, 

цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість, сміливість [190, с. 96]. 

Н. Семченко стверджує, що морально-вольові якості особистості виступають 
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тим базовим вектором людини, який пронизує всі інші групи особистісних 

якостей та зумовлює загальну спрямованість життєдіяльності індивіда, задає 

тон його діям і вчинкам [313, с. 165]. 

Відзначаючи наявність тісного взаємозв’язку між моральною та 

вольовою сферами людини, А. Пуні у своїй науковій праці взагалі визначає 

волю як «діяльну сторону розуму й моральних почуттів, що дозволяє людині 

управляти самою собою, особливо в умовах подолання перешкод різного 

ступеня складності» [288, с. 29]. Залежно від характеру взаємодії цих якостей, 

їх співвідношення й реалізації в конкретних умовах діяльності автор також 

виділив провідні морально-вольові якості, вибір яких визначається відносно 

стійкими об’єктивними умовами здійснення того чи іншого виду діяльності, а 

також другорядні для даної конкретної діяльності якості, які підтримують, 

підкріплюють визначені провідні морально-вольові якості. 

У пригоді також стали висновки Р. Павленко, який відзначає, що 

моральна й вольова складові перебувають у діалектичному взаємозв’язку та 

взаємопроникненні, доповнюють одна одну та є безпосередньо двома 

складовими одного цілого, а саме морально-вольової якості. Ці якості являють 

собою «складні соціально детерміновані особистісні утворення, які мають 

складну багатокомпонентну структуру взаємопов’язаних елементів» [266, 

с. 11]. На необхідності формування морально-вольових якостей особистості 

наголошували також у своїх працях такі вчені, як К. Бабаян, В. Гурін, 

Р. Кіргуєва, О. Фігура [16; 74;164; 362] та інші. 

Отже, як визначено на основі аналізу наукової літературі, моральна й 

вольова складові особистості тісно пов’язані та перетинаються між собою, 

створюючи певну інтегральну цілісність. Ця цілісність фігурує в наукових 

джерелах під назвою «морально-вольові якості». 

З урахуванням різних поглядів науковців під морально-вольовими 

якостями розуміються стійкі характеристики людини, які забезпечують її 

здатність керувати своєю поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі 
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дотримання моральних норм, за необхідності долаючи наявні внутрішні та 

зовнішні перешкоди на шляху досягнення поставленої мети. 

Під час проведення дослідження також було зроблено висновок про те, 

що морально-вольові якості особистості мають становити системну єдність. 

Тому вивчення цих якостей передбачає визначення структурних компонентів 

цієї системи та їх змістове наповнення. 

 

1.2 Структура та зміст морально-вольових якостей 

 

Вивчення проблеми формування морально-вольових якостей 

особистості вимагає визначення структури та змісту цих якостей. Як свідчить 

аналіз наукової літератури, учені висловлюють різні думки із цього питання. 

Так, В. Калін до цієї групи якостей відносить такі: наполегливість, 

дисциплінованість, самостійність, цілеспрямованість, ініціативність, 

організованість [152, с. 179]. Схожі думки з окресленого питання висловлює 

Є. Ільїн. У своїй науковій праці він серед морально-вольових якостей людини 

називає: самовідданість, принциповість, мужність та інші [138, с. 199]. 

За поглядами І. Улиської, під час здійснення освітнього процесу 

першочергову увагу слід приділяти формуванню в молоді таких морально-

вольових якостей: цілеспрямованість, терплячість, наполегливість, 

самовладання, рішучість, відповідальність, самостійність, дисциплінованість, 

організованість. Як підкреслює авторка, водночас слід намагатися 

нейтралізувати прояв людиною негативних морально-вольових якостей: 

упертості, негативізму, безпринципності, безініціативності, боягузтва, 

недисциплінованості, нестриманості тощо [359, с. 332]. 

Деякі вчені (М. Віленський, Д. Горев, В. Казанцев, К. Клімова, 

Ю. Ковальова та ін.) відзначають наукову доцільність виділення як окремих груп 

таких якостей особистості: моральних (порядність, чесність, доброзичливість 

тощо), вольових (організованість, сміливість, рішучість тощо) та морально-
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вольових якостей (дисциплінованість, відповідальність, цілеспрямованість, 

наполегливість тощо). Водночас автори наголошують, що такий поділ 

особистісних якостей на групи є досить умовним, бо всі ці групи тісно 

пов’язані між собою [43; 69; 166;173]. 

Як стверджують О. Крайнюк, І. Калитвенцева, О. Колчина, Т. Косенок, 

Я. Харичкова, провідними морально-вольовими якостями людини є такі: 

ініціативність, витримка, самостійність, сміливість, наполегливість, 

цілеспрямованість, відповідальність, ініціативність, самовладання, стійкість, 

моральність, рішучість, дисциплінованість, колективізм, витривалість, 

витримка, терпіння, концентрація уваги, зосередженість, працездатність [184; 

185]. Демонструючи схожі погляди, деякі вчені (С. Ігнатьєв, І. Павлов, 

В. Павлов, І. Павлова, О. Фігура) з-поміж цих якостей виокремлюють: 

цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, завзятість, сміливість, 

ініціативність, самостійність, витримку, володіння собою [137; 267; 362]. З 

незначними відмінностями аналогічний список морально-вольових якостей 

пропонує також Г. Щербакова [408; 409]. На її думку, ця група якостей 

об’єднує в собі такі якості: самоконтроль, рішучість, сміливість, мужність, 

завзятість, наполегливість [409, с. 168]. 

 Принципово не відрізняються від наведених вище поглядів і погляди 

М. Кузьміна та О. Березньова, якими виділені такі морально-вольові якості 

особистості: ініціативність, витримка, самовладання, відповідальність, 

сміливість, рішучість, завзятість, наполегливість, співучасть [193, с. 98]. 

Здійснюючи аналіз морально-вольових якостей, В. Саєнко та Д. Лисиця 

віднесли до цієї групи такі якості: волю, сміливість, рішучість, упевненість у 

собі, цілеспрямованість, порядність [304]. 

Докладнішу класифікацію зазначених якостей людини запропонував 

А. Пуні. Ним були виділені такі морально-вольові якості: наполегливість і 

завзятість, витримка й самовладання, сміливість і рішучість, ініціативність і 

самостійність, цілеспрямованість [288, с. 8]. 
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Під час проведення дослідження в пригоді також стали ідеї Н. Чабан, яка 

визначила найважливіші морально-вольові якості для ділової людини: 

відповідальність, організованість і практичність. Як пояснює авторка, 

організованість і практичність відображають раціонально-прагматичний 

аспект мислення, думок, вчинків, поведінки ділової людини, а 

відповідальність забезпечує їх належне моральне спрямування, що змушує 

працівника чинити згідно із суспільно-моральними нормами і принципами 

[381, с. 9, 10]. 

На підставі викладеного можна підсумувати, що погляди науковців 

щодо визначення сукупності основних морально-вольових якостей 

особистості мають певні відмінності, проте ці відмінності не є принциповими. 

На основі врахування різних позицій учених із цього питання зроблено 

висновок про те, що для успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві в 

людини мають бути сформовані насамперед такі морально-вольові якості: 

цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, витримка, сміливість, 

дисциплінованість, організованість, енергійність. (Ці висновки знайшли 

відображення в авторських публікаціях [101; 102]). Схарактеризуємо 

визначені якості докладніше. 

Як установлено, Є. Ільїн та М. Левітов під цілеспрямованістю розуміють 

свідому спрямованість особистості на досягнення більш-менш віддаленої за 

часом цілі, що реалізується через вольову активність, спрямовану на 

подолання труднощів і невдач, які виникають. Зокрема, цілеспрямованість 

може бути пов’язана із захопленістю індивідом певною справою, унаслідок 

чого вона може підтримуватися не лише волею людини, але й її інтересами, 

емоційною привабливістю виконуваної діяльності [138; 201]. 

У психологічному плані В. Селіванов сприймає зазначену якість як 

уміння особистості керуватися у своїй поведінці та діяльності власними 

ідеалами та принципами, формулювати чіткі цілі для окремих дій та не 

відхилятися від них у процесі виконання цих дій. Причому автор у своїй праці 
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розрізняє стратегічну цілеспрямованість (здатність людини керуватися 

протягом свого життя певними цінностями, переконаннями й ідеалами) і 

оперативну цілеспрямованість (уміння особистості ставити перед собою чіткі 

цілі для окремих дій і не відволікатися від них у процесі виконання). Як 

зазначає вчений, у реальному житті оперативна цілеспрямованість не завжди 

відповідає стратегічній як за змістом, так і за формою її вираження [310, 

с. 117]. За А. Пуні, ця якість являє собою прояв волі, що характеризується 

ясністю цілей і завдань, планомірністю діяльності та конкретних дій, 

зосередженістю дій, думок і почуттів на неухильному русі до досягнення 

поставленої мети [288, с. 8]. 

Схожі думки висловлює В. Крутецький, який убачає суть 

цілеспрямованості в тому, що людина підпорядковує свою поведінку єдиній 

керівній і неодмінно стійкій меті, що має велике суспільне значення та є для 

неї сенсом життя. Тому особистість проявляє планомірне, неухильне 

прагнення щодо досягнення поставленої мети, готовність і рішучість 

докладати активних зусиль заради цього [189, с. 11]. За Д. Маторіним, 

цілеспрямованість – це уміння підпорядковувати свої дії поставленим цілям 

[227, с. 29]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали висновки 

науковців про те, яку роль відіграє цілеспрямованість у житті людини. 

Зокрема, О. Маркозова підкреслює, що будь-яка діяльність – це «цілісний акт 

безперервної активності, спрямованої на реалізацію поставлених цілей» [223, 

с. 205]. Отже, для виконання будь-якої діяльності людина повинна чітко 

визначити для себе конкретні цілі, а потім, виявляючи необхідні вольові 

зусилля, наполегливо їх досягати. При цьому результативність цієї діяльності 

значною мірою визначається саме рівнем сформованості в особи 

наполегливості. 

С. Карвер теж зауважує, що цілеспрямована особистість завжди 

спирається на загальну (стратегічну) мету та свої поточні цілі підпорядковує 
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їй. Очевидно, що за необхідності людина повинна вносити у свою діяльність 

певні корективи, щоб «залишатися на шляху до поставленої мети». У світлі 

цього поведінку людини можна представити як «постійний процес руху до (а 

іноді від) поставленої мети» [419, с. 13]. Водночас цей автор та деякі інші 

сучасні зарубіжні психологи (Е. Л. Декі, А. Я. Еліот, Р. Еммонс, Т. Кассер, 

Р. М. Райан, К. М. Шелдон  [410; 418; 420; 421; 422] та ін.) наголошують, що в 

процесі дослідження діяльності чи поведінки людини необхідно не тільки 

фіксувати свою увагу на тому, наскільки успішно вона наближується до 

поставленої мети, але й з’ясовувати, конкордантною чи неконкордантною є 

для особистості поставлена мета. Пояснимо цю думку докладніше. 

Указані вище науковці пропонують диференціювати поставлені 

людиною цілі, по-перше, за їхнім змістом, по-друге, за формою їх досягнення. 

Визначення змісту цілі передбачає з’ясування, якою мірою вона пов’язана чи, 

навпаки, не пов’язана з тим, що для людини є дійсно значущим, тобто чи 

набула поставлена мета для неї особистісного сенсу. У свою чергу, за формою 

ціль може бути самодетермінованою, тобто обраною самим суб’єктом, або 

зовнішньою, тобто сформульованою іншими людьми. Як довели результати 

проведених досліджень, якщо ціль задана зовні й нав’язана людини, її 

досягнення не викликає відчуття благополуччя. Цей висновок поширюється 

навіть на ті випадки, коли особа усвідомлює «правильність» поставленої 

іншими людьми цілі (наприклад, що треба укріпляти власне здоров’я), але ця 

ціль не є результатом внутрішнього вибору. 

Більш того, нерідко особистість, піддаючись зовнішньому тиску та 

розуміючи користь для себе від досягнення сформульованої мети, починає під 

впливом близьких людей, викладачів, моди чи референтної групи рухатись у 

напрямі її досягнення (наприклад, для зміцнення свого здоров’я кожен день 

робить зарядку). Однак у такій ситуації людина, навіть знаючи, що вона все 

робить добре і правильно, відчуває себе погано в психологічному плані. Крім 

того, як свідчать результати досліджень, навіть формальна присутність певної 
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мети у свідомості індивіда ще не є гарантією того, що вона дійсно відповідає 

його істинним потребам і мотивам. Іноді людина сприймає певну мету як 

«свою», а насправді її виникнення пов’язане із чужим впливом та 

недостатньою розвиненістю власної самосвідомості [410; 418; 421]. 

З урахуванням викладеного К. М. Шелдон та його однодумці ввели 

поняття конкордантних та неконкордантних цілей. Так, перші з них зумовлені 

реальними мотивами, цінностями людини та повністю відповідають її 

глибинному «Я». Причому під час їх формулювання особа значною мірою 

спирається на неусвідомлені й інтуїтивно-автоматичні механізми власної 

психіки. Досягнення саме цих цілей супроводжується ростом психологічного 

благополуччя людини та інших позитивних для неї ефектів. Неконкордантні 

цілі не мають безпосередніх зв’язків з «ядром» особистості, у їх формулюванні 

вона спирається на усвідомлені, підконтрольні та вольові механізми. Як 

наслідок, навіть успішне досягнення цих цілей не приносить людині 

психологічного задоволення та відчуття благополуччя [207; 419; 421; 422]. 

Отже, можна підсумувати, що цілеспрямованість як морально-вольова 

якість особистості проявляється в спроможності керуватися у своїх діях і 

вчинках поставленими цілями, які узгоджуються з її особистісними 

переконаннями та цінностями. Цілеспрямована людина вміє чітко 

формулювати стратегічні й найближчі цілі, правильно визначити та 

реалізовувати на практиці способи їх досягнення. Вона здатна мобілізувати 

свої зусилля, щоб успішно рухатись в окресленому напрямі, наполегливо 

долаючи перешкоди, які виникають на цьому шляху. Водночас важливо 

відзначити, що сформованість зазначеної якості стане запорукою ефективного 

особистісного розвитку молодої людини лише в тому разі, якщо вона буде 

самостійно формулювати власні цілі на основі результатів рефлексії. 

Як було визначено, до групи морально-вольових якостей особистості 

належить також ініціативність. Як писав свого часу видатний педагог 

А. Макаренко, молода людина починає проявляти ініціативність у тому разі, 
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коли «є завдання, відповідальність за його виконання, відповідальність за 

втрачений час, коли є вимога колективу» [216, с. 211]. 

У дослідженні визначено, що вказаній якості приділяється значна увага 

з боку педагогів. Так, деякі науковці визначають ініціативність як відповідну 

здатність, уміння людини. Зокрема, Є. Ільїн визначає ініціативність як 

здатність людини до прояву ініціативи, що виражається в почині, адже вона 

проявляється в таких діях окремої людини чи групи, які стають початком 

чогось нового, наприклад розвитку певного процесу, змін форм діяльності або 

способу життя тощо. Цим змінам передує прояв людиною прагнення до прояву 

ініціативи, що при багаторазовому повторенні закладає основу для 

формування ініціативності як характерної риси характеру індивіда, яка 

визначає й направляє його вчинки. Автор також констатує, що в моральному 

сенсі ініціативність тісно пов’язана з такими властивостями особистості, як 

соціальна сміливість, відсутність боязні взяти на себе відповідальність за свої 

дії [138, с. 162]. 

Схожі ідеї щодо визначення зазначеного поняття висловлюють 

С. Рубінштейн та В. Селіванов. Так, С. Рубінштейн стверджує, що 

ініціативність людини проявляється в її вмінні легко взятися за справу із 

власного почину, не дочікуючись стимуляції зовні [297, с. 606]. Аналогічно 

розкриває суть цієї якості В. Селіванов, на думку якого ініціативність – це 

здатність людини за власним почином здійснювати певні дії та вчинки [310, 

с. 118]. Схожі ідеї висловлює також Є. Шанц, яка сприймає ініціативність як 

«рису особистості, яка характеризується здатністю і схильністю до активних 

та самостійних дій» [391, с. 102]. За А. Пуні, ця якість – це прояв волі, що 

характеризується особистим почином, новаторством, творчістю, швидкістю 

мислення в діях, спрямованих на досягнення мети, стійкістю до впливу інших 

людей та їхніх дій [288, с. 8]. 

Т. Борисова стверджує, що ініціативність являє собою відпрацьовані в 

процесі спеціальних вправ уміння людини ставити перед собою нові завдання 
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й виконувати їх. Як уточнює дослідниця, ініціатива – це почин, тобто початок 

процесу ініціації, а ініціативність – «якість особистості, що виражає 

постійність станів її схильності та стійкість прагнень до ініціацій». За 

поглядами Т. Борисової, ініціативність можна також визначити як 

інтегративну властивість особистості, що забезпечує «процес ініціації та його 

завершення», а також характеризує прагнення особи «до нового, 

випередження наявної стимуляції» [36, с. 36]. Отже, ця властивість відображає 

здатність людини до самостійних починань, зумовлює досягнення нею 

соціального успіху, «характеризує її творче ставлення до себе і свого буття, до 

соціального і природного оточення, і яке засноване на вмінні особистості 

самостійно приймати рішення» [36, с. 38]. 

А. Семенов теж уважає, що ініціативність є особистісною якістю, яка не 

складається стихійно, а виробляється в процесі виконання людиною 

спеціальних вправ. На думку автора, цю якість можна також визначити як 

специфічне вміння індивіда самостійно ставити перед собою певні завдання та 

докладати зусиль для їх реалізації [311, с. 149]. 

Як установлено, К. Абульханова-Славська розуміє під ініціативою 

«форми активності, якості, які розвиваються в індивіда більшою чи меншою 

мірою залежно від того, наскільки суспільством йому надана свобода й 

наскільки він приймає громадську необхідність» [4, с. 59]. На цій підставі вона 

визначає ініціативність як «вільну активність суб’єкта, що випереджає 

зовнішні вимоги або є зустрічною відносно них, що… виражається в починах, 

починаннях особистості» [4, с. 59], тобто ініціативність є проявом активності 

людини й нероздільно пов’язана з її відповідальністю. 

Під час проведення дослідження також з’ясовано, що деякі вчені 

трактують поняття «ініціативність» як певну форму активності. Наприклад, 

Л. Харченко, наводячи у своїй публікації докладну характеристику цієї якості 

особистості, визначає, що ініціативність – це «здійснювана за власним 

спонуканням суб’єкта форма активності, що включає сміливість у висловленні 
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своєї думки, рішучість у виробленні конкретних пропозицій і готовність їх 

здійснити, уміння розміряти свої можливості з масштабом вирішуваних 

проблем, бачити шляхи вирішення завдань, що стоять перед суспільством, 

колективом» [369, с. 220]. Авторка підкреслює, що в прояві ініціативності 

людина реалізує не тільки своє бажання виразити себе, але й психологічну 

потребу в самореалізації й персоналізації. Крім того, саме ініціативність є 

причиною початку будь-якої діяльності та її розгортання [369, с. 220]. 

О. Старинська теж розглядає ініціативність як особливу форму 

активності суб’єкта, що дає йому змогу продовжувати пізнавальну або 

практичну діяльність за межами того, що вимагається, самостійно й активно 

формулювати проблеми та знаходити нестандартні шляхи їх вирішення. 

Авторка також стверджує, що цю особистісну якість можна сприймати як 

внутрішню умову самореалізації індивіда, яка конкретизується через 

самовираження, самоствердження, самоактуалізацію, спроможність до прояву 

свободи у своїх діях [331, с. 12–21]. 

У науковій літературі пропонуються й інші визначення вказаного 

терміна. Так, за С. Лєсніковою, ініціативність – це інтегративна якість 

особистості, що виявляється в прагненні людини до здійснення «самостійних 

дій, в інтересах соціуму, спрямованих на конструювання нової соціальної 

реальності» [208, с. 9]. Схожі думки висловлює В. Манько, який сприймає 

ініціативність як інтегративну особистісну якість, що виявляється в активному 

ставленні людини, яке ґрунтується на внутрішньому добровільному 

спонуканні до винайдення нових способів дій і видів діяльності та прагненні 

мобілізувати свої морально-вольові зусилля на отримання очікуваних 

результатів. Причому вияв цієї якості забезпечує ініціатива, яка розуміється як 

виконувана за власною волею дія особистості [220, с. 197–204]. 

За поглядами Н. Тертичної, ініціативність – це інтегральна властивість 

людини, що включає її потребу та вміння як суб’єкта «свідомо, за власним 

бажанням виступати з новими пропозиціями та ідеями, виявляти власний 
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підхід до планування й реалізації своїх задумів», готовність послідовно їх 

реалізовувати на основі оцінювання й аналізу власної діяльності [347, с. 197–

204]. Ця якість проявляється людиною у взаємодії, взаємозв’язках із 

навколишньою реальністю. О. Трошкін під ініціативністю людини пропонує 

розуміти інтегративну особистісну якість, що забезпечує діяльнісний стан 

людини та виявлення нею активного самоцінного ставлення до цілей, змісту, 

методів, форм та засобів діяльності, прагнення мобілізувати власні зусилля на 

досягнення поставленої мети [355, с. 8]. 

Важливо відзначити, що ініціативність людини може спрямовуватися як 

на зміни самої людини, так і на зміни її середовища. У світлі цього 

Д. Лущикова вводить поняття ініціативності в самозмінюванні, яку визначає 

як «тенденцію до самостійної ініціації внутрішніх та/або зовнішніх дій, 

спрямованих на її самозмінювання, коли бажання і здійснення спроб 

змінитися виникає за власною ініціативою, а не під впливом оточення або 

вимог ситуації» [212, с. 9]. 

У контексті дослідження важливо також звернути увагу на висновки 

М. Богославського, який наголошував, що ініціативність може мати 

особистісний та соціальний характер. Очевидно, що первинною є особистісна 

ініціативність, яку проявляє людина для досягнення певних своїх цілей. Проте 

ця ініціативність може стати соціальною за таких умов: якщо вона 

спрямовується на перетворення навколишньої дійсності; якщо до реалізації 

ініціативи індивіда залучаються інші члени соціуму [30, с. 15]. Очевидно, що 

більшу цінність для суспільства має саме соціальна ініціативність особистості. 

На основі викладеного зроблено висновок про те, що в дослідженні під 

ініціативністю розуміється морально-вольова якість, яка являє собою 

прагнення та готовність людини до прояву ініціативи, тобто до активного 

формування й реалізації на практиці певних ідей, планів, пропозицій, видів 

активності. Слід відзначити, що ініціативність людини є основою як для 

цілеспрямованих змін самої особистості чи певних аспектів її життя, так і для 
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перетворення навколишнього середовища. Однак варто зауважити, що 

ініціативність можна сприймати як морально-вольову якість людини лише в 

тому разі, якщо наслідком прояву нею ініціативи є зміни, що можуть мати 

відношення до різних аспектів її життєдіяльності, проте ці зміни повинні бути 

соціально корисними. 

У процесі проведення наукового пошуку також визначено, що важливу 

роль у житті людини має також така морально-вольова якість, як 

наполегливість. У довідковій літературі пояснюється, що наполегливість – це 

морально-вольова якість, що проявляється в умінні людини досягати 

поставленої мети, за необхідності долаючи внутрішні та зовнішні труднощі 

[234]. Як уважає А. Пуні, наполегливість – це прояв волі, що характеризується 

тривалим збереженням енергії та активності в боротьбі за досягнення мети й 

подолання перешкод різного ступеня складності, у тому числі тих, які 

виникають несподівано [288, с. 8]. 

За В. Селівановим, ця якість являє собою доцільну завзятість, необхідну 

умову для вирішення поставленого завдання. Причому автор підкреслює, що 

головною ознакою наполегливості є тривалість прояву вольових зусиль, 

пов’язаних із мобілізацією та розподілом своєї енергії на весь час роботи аж 

до завершення дії [310, с. 119]. Схожі ідеї висловлює О. Висоцький, який під 

наполегливістю розуміє вміння людини мобілізувати свої можливості для 

тривалої боротьби з труднощами [58, с. 68]. 

С. Рубінштейн стверджує, що ця якість проявляється в енергії людини, 

що не слабшає протягом тривалого періоду, незважаючи на наявні труднощі й 

перешкоди [297, с. 607]. Є. Ільїн убачає суть наполегливості в систематичному 

прояві волі щодо реалізації прагнення досягти віддаленої за часом мети, 

незважаючи на перешкоди та труднощі, які виникають [138, с. 150]. 

На думку Е. Єрьоменка, наполегливість проявляється в здатності 

індивіда завершити розпочату справу й досягти поставленої мети в процесі 

тривалої й напруженої діяльності. Як уважає автор, ця якість відображає також 



55 
 

уміння людини реалізувати свої прагнення як один із найважливіших видів 

внутрішньої мотивації [113, с. 17]. 

За висновками В. Крутецького, наполегливість – це здатність доводити 

до кінця прийняті рішення, досягати поставленої мети, долаючи всілякі 

перешкоди і труднощі на шляху до неї. Як відзначає відомий психолог, у разі 

невдач наполеглива людина не падає духом, а, навпаки, проявляє ще твердішу 

рішучість щодо досягнення поставленої мети, шукаючи для цього нові шляхи 

та засоби [189, с. 182]. О. Висоцький теж уважає, що наполегливість людини 

проявляється в її вмінні мобілізувати свої можливості для тривалої боротьби з 

труднощами [58, с. 7]. 

За поглядами О. Ключникової, наполегливість проявляється в умінні 

особистості зосереджуватися на виконанні завдання, прагненні досягти 

очікуваного результату діяльності, здійсненні самоконтролю в процесі її 

реалізації, виконанні завдання без відволікання. Як наслідок, сформованість в 

індивіда цієї якості дає йому змогу досягати поставленої мети, долаючи наявні 

труднощі, контролювати себе в процесі діяльності й досягати якісного 

результату [167, с. 1, 2]. 

А. Шкуратова також підкреслює, що наполегливість передбачає 

неухильний рух людини вперед. Характерними ознаками цієї якості є 

здатність зберігати протягом тривалого часу, не втрачати з поля своєї уваги 

поставлену мету, прояв активного прагнення щодо її реалізації, уміння 

постійно долати перешкоди й раціонально розподіляти власні зусилля на 

шляху до досягнення цієї цілі [405, с. 272–273]. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, наполегливість тісно пов’язана 

з такою якістю особистості, як завзятість, що являє собою здатність не 

пасувати перед невдачею, концентрувати свою увагу на досягненні 

поставленої цілі, неослабно підтримувати дію незалежно від труднощів, 

настрою та почуттів, тобто вміння зосередитися на досягненні мети, долаючи 

будь-які перешкоди. Водночас важливо бачити різницю між наполегливістю 
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як позитивною морально-вольовою якістю особистості та впертістю. 

Наполеглива людина прагне досягти мети, бо усвідомлює соціальну користь 

від цього. Уперта особа, навпаки, може наполягати на своєму рішенні, 

відстоювати власну думку навіть у тій ситуації, коли розуміє їхню 

помилковість. Отже, така особа у своїх діях керується лише власними 

амбіціями та намагається будь-що нав’язати іншим людям власні погляди 

[113; 152; 183]. 

Можна підсумувати, що наполегливість є важливою морально-вольовою 

якістю, яка відіграє значущу роль у житті сучасної людини. Ця здатність 

проявляється в спроможності людини досягати поставлені цілі, не тушуватися 

перед перешкодами, що виникають на цьому шляху, а успішно їх долати, за 

необхідності знаходити нові способи й засоби досягнення запланованих цілей. 

Чільне місце в групі морально-вольових якостей особистості займає 

також витримка. Як пояснює С. Рубінштейн, саме витримка дає людині змогу 

забезпечити панування вищих її мотивів над нижчими, загальних принципів 

над миттєвими імпульсами й поточними бажаннями. Прояв індивідом 

витримки вимагає також від нього певного самообмеження, ігнорування 

власної втоми заради досягнення мети [297, с. 607]. 

Схожі думки має О. Висоцький, який розуміє під витримкою 

спроможність особистості загальмовувати певні свої дії, почуття чи думки, 

якщо вони заважають виконанню прийнятого рішення [58, с. 7]. Аналогічні 

ідеї висловлював також В. Калін, який під витримкою розумів здатність 

індивіда вольовим зусиллям швидко загальмовувати (сповільнювати, 

послабляти) зайву активність, уміння притамовувати непотрібні в даний 

момент почуття, думки чи звички [152, с. 179]. Є. Ільїн теж убачав суть 

витримки в стійкому прояві здатності людини стримувати імпульсивні, погано 

обдумані емоційні реакції, не піддаватися спокусі, тобто стримувати сильні 

негативні потяги й бажання [138, с. 188]. 
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За В. Селівановим, витримка – це здатність і вміння людини свідомо 

гальмувати ті свої імпульси, які заважають досягненню поставленої мети, у 

будь-якій ситуації володіти собою й контролювати свою поведінку [310, 

с. 120]. Автор також стверджував, що витримка є основою для формування 

самовладання як здатності в будь-якій ситуації володіти собою, контролювати 

свою поведінку. Крім того, витримка є основою для формування 

дисциплінованості, організованості, самостійності й мужності як найвищих 

проявів волі людини [309, с. 138]. 

А. Пуні вважає, що витримка як прояв волі характеризується 

збереженням людиною ясності розуму під час прийняття рішень, здатністю 

управляти власними думками, почуттями й діями в умовах емоційного 

збудження або пригніченості, у ситуаціях інтенсивних напружень, стомлення 

чи виникнення несподіваних перешкод, невдач і впливу інших несприятливих 

факторів [288, с. 8]. Як стверджує Ю. Дудчак, витримка є важливим 

показником характеру, що проявляється в гальмуванні чи усуненні в 

свідомості чи діяльності всього того, що є на даний момент непотрібним чи 

взагалі недопустимим. Людина, якій притаманна ця риса характеру, виглядає 

ззовні завжди підтягнутою, добре володіє вербальними й невербальними 

засобами мовлення, гарним настроєм, не піддається впливу негативних емоцій 

або афекту. Отже, витримка означає здатність людини до утримання від чогось 

непотрібного, стихійного, шкідливого [106, с. 115]. 

За поглядами В. Крутецького, витримка (самовладання) людини 

проявляється в її здатності постійно контролювати свою поведінку, вольовим 

зусиллям утримуватися від непотрібних або шкідливих у даних умовах дій, 

зберігати спокій і холоднокровність навіть у складних і важких ситуаціях. 

Сформованість витримки дозволяє особі стійко переносити різні негаразди і 

втрати, які створюють їй різного виду незручності чи проблеми, достойно 

переносити біль, затримувати в разі необхідності задоволення своїх навіть 

фізіологічних потреб (голод, спрагу, потребу у відпочинку тощо). 
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В. Крутецький також пояснював, що протилежною негативною якістю для 

витримки є імпульсивність, яка передбачає наявність у людини схильності 

діяти поспішно, за першим спонуканням, майже не обдумуючи своїх учинків 

[189, с. 182–183]. Думки цього автора доповнює Є. Ільїн, який підкреслює, що 

витримку не можна також ототожнювати з емоційною незбудливістю, 

внутрішньою незворушністю, нечутливістю [138, с. 188]. 

Підкреслюючи важливу роль витримки в житті людини, І. Березовська 

відзначає, що ця якість належить до групи морально-вольових якостей, які 

пов’язані із саморегуляцією людини, тобто перебувають у ряду таких 

якостей, як самовладання, терплячість, самоконтроль [26, с. 6]. Схожі ідеї 

наведено в словнику з етики, де відзначається: у витримці знаходять своє 

відображення певні прояви самовладання, що передбачає сформованість у 

людини вміння підпорядковувати свої дії досягненню поставленої мети, 

здатності долати перешкоди й труднощі, здійснювати контроль над власними 

словами, діями, почуттями, гамувати в собі роздратованість, песимістичні чи 

авантюристичні настрої під час зіткнення з різного виду проблемами. Можна 

також зазначити, що саме витримка допомагає людині знайти варіант 

морально гідної поведінки в складних чи навіть екстремальних ситуаціях [325, 

с. 5]. 

Отже, можна підсумувати, що витримка – це морально-вольова якість, 

яка проявляється в здатності людини вольовими зусиллями швидко 

гальмувати чи послаблювати дії, почуття та думки, які заважають їй досягнути 

поставленої мети, обрати у складній ситуації варіант поведінки, який 

відповідає нормам моралі. 

У процесі проведення дослідження визначено, що важливу роль у житті 

людини відіграє така морально-вольова якість, як сміливість. У словнику з 

етики ця якість визначається як здатність людини долати в собі почуття 

страху, невпевненість в успіху, побоювання труднощів та несприятливих для 

себе наслідків. Прояв цієї якості передбачає здійснення рішучих дій в 
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напрямку досягнення поставленої мети, відданість власним життєвим 

принципам, переконанням, ідеалам, незважаючи на тиск несприятливих 

чинників, відсутність боязні висловлювати й відстоювати власну думку, навіть 

якщо вона не узгоджується з думкою більшості іших людей. Слід також 

відзначити, що вказана якість тісно пов’язана з такими важливими 

особистісними якостями, як мужність, стійкість, принциповість, 

самовладання, ініціативність [325, с. 317]. 

На думку В. Каліна, сміливість людини проявляється як її здатність під 

час виникнення небезпечної ситуації (для життя, здоров’я, репутації тощо) 

зберегти стійкість організації психічних функцій, що виражається у 

відсутності зниження якості діяльності [153, с. 39]. Схожі погляди щодо цього 

питання демонструє Є. Ільїн. Він уважає, що сміливість визначається як 

здатність людини гамувати захисні реакції в разі виникнення страху, боязні 

якісно здійснювати свої наміри в об’єктивно чи суб’єктивно небезпечній для 

життя, здоров’я та репутації ситуації. А тому сміливість можна вважати одним 

із проявів самовладання. Як підкреслює автор, сміливість вимагає розумного, 

розсудливого ставлення до дійсності [138, с. 194]. 

В. Селіванов теж стверджує, що сміливість проявляється людиною в тих 

випадках, коли прийняття нею рішення та приведення його у виконання 

пов’язані з небезпекою, з певним ризиком для особи [310, с. 121]. 

Ф. Гоноболін уважає, що сміливість як морально-вольова якість проявляється 

у спроможності особистості подолати свій страх і розгубленість [66, с. 116]. У 

свою чергу, П. Рудік розкриває суть сміливості як здатність активно діяти 

задля досягнення мети в небезпечних і тяжких ситуаціях, усвідомлюючи 

можливість важких для себе наслідків [298, с. 16]. 

На думку В. Крутецького, сміливою можна назвати ту людину, у якої 

сформована готовність рухатися до досягнення мети, незважаючи на наявність 

небезпеки для життя або особистого благополуччя, долаючи негаразди, 

страждання, втрати, тобто готовність до виконання небезпечних дій. 
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Сміливість є основою для прояву мужності як більш складної якості, яка 

передбачає наявність у людини не лише сміливості, але й наполегливості, 

витримки, упевненості в собі і правоті своєї справи та вчинків, 

холоднокровності навіть у ситуації, коли людині загрожує смертельна 

небезпека. Мужність може проявлятись і в праці, у самовідданій праці. 

Протилежною якістю для сміливості є така негативна якість, як боягузтво. 

Боягузливою людиною в екстремальній ситуації керує страх за себе і своє 

життя, унаслідок чого вона може відмовитися від своїх слів, переконань та 

зрадити товаришів [189, с. 183]. 

В іншому джерелі теж відзначається, що сміливою й мужньою 

називають ту людину, яка здатна досягти соціально значущої мети, 

незважаючи на наявні перешкоди, небезпечні для їх життя або благополуччя. 

Причому обидві ці якості передбачають сформованість в індивіда вміння 

долати страх, боязнь, переляк, а також готовності до здійснення ризикованих 

дій. Водночас слід зазначити, що мужність порівняно зі сміливістю 

притаманна більш принциповій і морально зрілій особистості [122, с. 21]. 

Як установлено під час проведення дослідження, деякі автори у своїх 

працях практично ототожнюють такі якості, як сміливість і рішучість. 

Наприклад, М. Гуменюк і В. Клименко стверджують, що рішучість і 

сміливість як риси характеру проявляються в здатності в обмежені проміжки 

часу приймати рішення та діяти всупереч несприятливим обставинам, які 

заважають досягненню поставленої мети [73, с. 183]. 

А. Пуні теж наголошує, що рішучість і сміливість як прояви волі 

характеризуються своєчасністю та обдуманістю людиною шляхів, способів 

вирішення питань і завдань, які виникають у діяльності, своєчасністю та 

обдуманістю реалізації рішень у практичних діях, відсутністю страху взяти на 

себе відповідальність за ці рішення та за їх виконання навіть в умовах ризику 

й небезпеки [288, с. 8]. За О. Висоцьким, сміливість виявляється як уміння 
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людини побороти страх та йти на виправданий ризик заради досягнення мети, 

незважаючи на загрозу особистому благополуччю або навіть життю [58, с. 7]. 

Стосовно позиції цих авторів, ми підтримуємо точку зору Є. Ільїна, 

який, не погоджуючись із їхніми висновками, пояснює, що рішучість являє 

собою здатність людини швидко приймати обдумані рішення та реалізувати їх 

на практиці, діяти без коливань, проте в небезпечних ситуаціях вона не 

вимагає прояву сміливості. Автор також підкреслює, що рішучість не можна 

також ототожнювати з імпульсивністю, адже в першому випадку людина 

спочатку обмірковує майбутні дії, а імпульсивна людина цього не робить, 

тобто її рішення зазвичай не підлягають раціональному поясненню [138, 

с. 195]. 

Таким чином, можна підсумувати, що сміливість – це морально-вольова 

якість, яка відображає здатність особистості приймати певне рішення та його 

виконувати в небезпечній для себе ситуації. Сміливість є життєво необхідною 

рисою сучасної людини. Сформованість цієї якості є необхідною передумовою 

для прояву людиною таких складніших якостей, як принциповість, стійкість, 

мужність. 

У процесі проведення дослідження встановлено, що важливе місце в 

системі морально-вольових якостей займає також дисциплінованість. Як 

визначено, у довідковій літературі під цією якістю розуміється: важлива 

особистісна якість, що характеризується відповідальним ставленням людини 

до справи, розвиненим почуттям обов’язку, високими вимогами щодо власної 

поведінки й поведінки інших людей [329, с. 194]; відносно стійка структура 

особистості, що містить мотиваційні, пізнавальні, емоційні та інші 

компоненти: позитивне ставлення до обов’язків, почуття відповідальності за 

свою поведінку, знання цілей і завдань діяльності і стосунків людей, уміння 

керувати собою відповідно до вимог, навички і звички дотримання 

встановленого порядку [167, с. 68–69]; якість особистості, що включає звичку 

людини до дисципліни, витримку, внутрішню організованість, 
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відповідальність, готовність і звичку підкорятися власним цілям 

(самодисципліна) і соціальним установкам» [68, с. 127]. 

Ж. Стельмашук уважає, що дисциплінованість можна розглядати в 

таких контекстах: як рису характеру, що внутрішньо спонукає особистість 

діяти певним чином у кожному окремому випадку, визначає її поведінку в 

різноманітних ситуаціях та пов’язана з її вольовими якостями; як ступінь 

усвідомлення особою необхідності прийняття цінностей, соціальних норм; як 

звичку, як морально-вольову якість особистості, що зумовлюється ціннісними 

орієнтирами в суспільстві, є показником рівня дисципліни, означає 

дотримання певного порядку, організованість, добросовісне виконання своїх 

обов’язків; як форму організації поведінки, свідомості особистості; як 

результат освітнього процесу [335, с. 82, 83]. 

За поглядами О. Висоцького, дисциплінованість – це свідоме 

підпорядкування людиною своєї поведінки загальноприйнятим у суспільстві 

нормам поведінки [58, с. 67]. В. Крутецький, В. Селіванов сприймають 

дисциплінованість як спроможність індивіда підпорядковувати свою 

поведінку нормам суспільної моралі та правил співжиття [188; 310]. 

Докладну характеристику дисциплінованості як морально-вольової 

якості людини наводить у своїй праці Є. Ільїн. Як зазначає автор, ця якість 

передбачає дотримання особистістю заведеного в суспільстві чи колективі 

порядку, прояв витриманості як гамування своїх зайвих для даної конкретної 

ситуації потягів. Учений підкреслює, що дисциплінованість має моральне 

забарвлення, бо вона реалізується в ситуації морального вибору й відображає 

ставлення людини до загальноприйнятих норм поведінки. Дисциплінованість 

містить також інтелектуальний аспект, бо рішення приймається на основі 

раціональних міркувань. Дисциплінованість є основною для узгодження дій 

людей під час виконання ними спільної діяльності, а також для успішного 

функціонування соціальних організацій загалом. 
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Є. Ільїн також зазначає, що дисциплінованість можна також визначити 

як прагнення і здатність людини дотримуватися дисципліни, завдяки чому її 

поведінка набуває впорядкованого характеру. При цьому дослідник розрізняє 

різні види дисципліни: внутрішню дисципліну (або самодисципліну); 

дисципліну з міркувань вигоди; дисципліну з примусу. Перша з них 

передбачає глибоке засвоєння індивідом соціальних норм, формування в нього 

відповідальності й почуття обов’язку, тобто в людини сформована внутрішня 

потреба бути дисциплінованою. У такому разі дотримання особою дисципліни 

відбувається добровільно, без необхідності примусу з боку інших людей чи 

накладання зовнішніх санкцій. Решта вказаних видів дисципліни спирається 

на позитивні й негативні зовнішні санкції. Очевидно, що говорити про 

дисциплінованість як морально-вольову якість людини можна лише в тому 

разі, якщо вона реалізується як внутрішня потреба людини [138, с. 201]. 

Отже, можна підсумувати, що дисциплінованість як морально-вольова 

якість відображає внутрішню потребу людини бути дисциплінованою, 

готовність і звичку підкорятися власним цілям і соціально значущим 

установкам, точно виконувати чинні в спільноті правила, розпорядження, а 

також закони. 

Під час проведення дослідження значна увага приділялася також 

опрацюванню наукової літератури, присвяченої визначенню та 

характеризуванню організованості. За висновками багатьох учених 

(О. Висоцький, Є. Ільїн, В. Селіванов [58; 138; 309; 310] та ін.), організованість 

проявляється в умінні людини розумно планувати й упорядковувати 

організацію власної діяльності, а також реалізовувати ці плани в реальній 

діяльності та поведінці. Ця якість дає людині змогу доцільно й економічно 

використовувати свій робочий і вільний час. 

У своїй розвиненій формі організованість проявляться як звичка 

індивіда, однак умови її застосування можуть значно різнитися, тому вона 

вимагає постійної вольової регуляції. Указані вчені також звертають увагу на 
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те, що в науковій літературі організованість нерідко ототожнюють із 

дисциплінованістю. Не погоджуючись із цією науковою позицією, указані 

вчені пояснюють, що людина може бути дисциплінованою (наприклад, не 

спізнюватися на заняття чи роботу, не відволікатися на сторонні речі тощо), 

проте недостатньо організованою (не вміти планувати свої дії, багато часу 

витрачати даремно тощо). Однак автори не заперечують, що названі якості 

тісно пов’язані між собою [58; 138; 309; 310]. 

За висновками А. Лутошкіна, організованість – це здатність 

підпорядкувати себе необхідному режиму роботи, планувати діяльність, 

виявляти послідовність, зібраність [211, с. 61]. У дослідженнях 

К. Абульханової-Славської організованість розглядається як спосіб 

самоздійснення особистості, завдяки якому забезпечується, зберігається її 

суб’єктність, як функціональна властивість людини, що дозволяє їй успішно 

вирішувати суперечності, котрі виникають у її житті [2; 3]. 

На думку В. Каліна, цю якість можна розглядати як уміння і здатність 

особи до такого впорядковування своїх дій, яке забезпечує максимальну 

ефективність діяльності. У процесі цього впорядковування людині часто 

доводиться неодноразово проявляти різні вольові якості. Таким чином, прояви 

організованості й ініціативності забезпечуються тривалим станом 

внутрішнього напруження та тісно взаємопов’язані з багатьма іншими 

вольовими якостями [153, с. 42–43]. 

Н. Вольська стверджує, що організованість проявляється як здатність 

людини до вибору оптимального варіанта розв’язання поставлених завдань, 

які забезпечують максимальний ефект її діяльності, а також уміння 

регулювати цю діяльність відповідно до поставленої мети [57, с. 14]. Доцільно 

також навести думку Т. Довгої, яка визначає організованість як цілісну якість, 

що проявляється у відповідних уміннях (організувати своє робоче місце; 

правильно орієнтуватися в часі: установлювати часову послідовність, 

визначати час і тривалість роботи; раціонально планувати перебіг майбутньої 
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діяльності та реалізовувати цей план на практиці), а також прагненні до 

обов’язкового завершення роботи, долаючи під час її виконання наявні 

труднощі [81, с. 9]. За висновками О. Крупнова, організованість є стійкою 

властивістю індивіда, яка виявляється на рівні інтенсивності реалізації 

поведінки, діяльності та їхніх результатів, у стійкості та обсязі взаємодії, що 

випливає з внутрішньої ініціативи особистості. Зазначена якість оцінюється за 

вмінням людини планувати свою діяльність та реалізувати її за допомогою 

вольової дії [187, с. 32]. 

У контексті порушеної проблеми заслуговують на увагу також висновки 

О. Шамрука, який визначає організованість як одну з найважливіших 

системних властивостей особистості, що забезпечують успішність перебігу й 

результативність будь-якої діяльності. Виступаючи якісною характеристикою 

особистості, організованість відображає її потужні зусилля та напруженість 

діяльності, які спрямовані на реалізацію поставленої мети [390, с. 24]. 

Як установлено під час проведення дослідження, чільне місце серед 

морально-вольових якостей займає також така морально-вольова якість, як 

енергійність. Зокрема, Є. Ільїн, В. Калін розуміють під цією якістю 

особистості здатність вольовим зусиллям «піднімати» активність до 

потрібного рівня. Як наголошують учені, енергійна людина, спрямовуючи 

свою діяльність на досягнення поставленої мети, зазвичай не відступає перед 

труднощами та проблемами, вони її не пригнічують, а навпаки, мобілізують та 

активізують [138; 152]. 

У науковій літературі також відзначається, що ця вольова якість 

особистості забезпечує здатність людини діяти швидко й з великим 

напруженням своїх фізичних і духовних сил, концентруючи й мобілізуючи їх 

для досягнення поставленої мети. Як наслідок, енергійна людина 

характеризується активністю, рухливістю, діяльністю, бадьорістю, вона має 

багато бажань і планів, перебуває в центрі уваги інших людей та заряджає їх 

своєю енергією. Проте забезпечити ці властивості людини енергійність може 
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лише в поєднанні з іншими важливими рисами характеру, у тому числі 

наполегливістю й цілеспрямованістю. Різновидами енергійних станів є 

бадьорість, захопленість, ентузіазм, наснага, драйв тощо [56; 287; 411]. 

Таким чином, можна підсумувати, що енергійність як морально-вольова 

якість людини проявляється в її спроможності діяти з великим напруженням 

своїх фізичних і духовних сил, концентруючи свої зусилля на досягненні 

поставленої мети. Енергійна людина зазвичай характеризується також 

активністю, діяльністю, наполегливістю. 

Отже, у процесі проведення наукового пошуку визначено, що 

основними морально-вольовими якостями сучасної особистості є такі: 

цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, витримка, сміливість, 

дисциплінованість, організованість, енергійність. Установлено, що всі ці 

якості відіграють важливу роль у різних сферах життєдіяльності кожної 

людини. Однак особливо важливими ці якості є для особистості підліткового 

віку, адже на цьому віковому етапі розвитку в неї відбуваються суттєві 

анатомо-фізіологічні, психічні та соціальні зміни. Тому проблема формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи набуває сьогодні особливої 

значущості. У свою чергу, це зумовлює необхідність з’ясування специфіки 

процесу формування зазначених морально-вольових якостей у школярів 

підліткового віку, а також визначення педагогічних засобів, які забезпечують 

ефективність цього процесу. 

 

1.3 Специфіка формування морально-вольових якостей у підлітків 

у процесі оволодіння ними фізичною культурою 

 

Як установлено в процесі проведення дослідження, з метою формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи можна успішно 

використовувати різні методи, форми, засоби виховання. За висновками 
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багатьох учених, одним з ефективних засобів вирішення цього питання є 

фізична культура та спорт. 

Зокрема, значні педагогічні можливості в цьому плані відзначаються як 

у працях науковців (Є. Бехтер, А. Боднар, А. Бойченко, О. Васюк, М. Візитей, 

Л. Гнітецький, Є. Жуковський ,О. Завальнюк, Д. Качуровський, 

Ю. Ковальова, В. Комогорцев, О. Крайнюк, А. Мицик, І. Музика, 

О. Науменко, А. Осіпцов, О. Петренко, І. Попко, М. Порошина, І. Хавруняк, 

Т. Чедова [28; 31; 34; 40; 49; 64; 120; 163; 171; 172; 173; 174; 183; 237; 248; 278; 

280; 366; 382; 383] та ін.), так і вчителів шкіл, тренерів (В. Басараб, Г. Заводова, 

Є. Сорокіна [20; 121; 330]). 

Для докладнішого розкриття педагогічних можливостей формування 

морально-вольових якостей підлітків у процесі оволодіння ними фізичною 

культурою необхідно чітко визначити сутність відповідних ключових понять. 

Першим із них є поняття «фізична культура». 

Як свідчить аналіз наукової літератури, фізичну культуру розуміють як 

частину загальної культури людства, що спрямована на зміцнення та 

збереження здоров’я людини та являє собою сукупність матеріальних 

(спортивні споруди: стадіони, спортивні зали, басейни, фізкультурні 

майданчики; фізкультурне обладнання та інвентар тощо) і духовних 

(соціальні, політичні та практичні досягнення в галузі фізичного виховання) 

цінностей, які створюються та використовуються для фізичної досконалості 

членів суспільства, систему здоров’язбережувальних знань та норм. Крім того, 

під фізичною культурою фахівці розуміють процес і результат діяльності 

людини з перетворення її фізичної (тілесної) природи, що дає їй змогу 

задовольняти свої потреби та виконувати соціальні обов’язки за допомогою 

використання власних фізичних, біологічних сил і можливостей шляхом 

здійснення оздоровлення, загартування та вправляння. Як доведено, доцільно 

організована фізкультурна та спортивна діяльність учнів привчає наполегливо 

долати труднощі, боротися зі своїми слабостями, володіти емоціями, тобто 
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сприяє формуванню їхніх морально-вольових якостей. Можна також 

зазначити, що фізична культура є важливою передумовою для підготовки 

молоді до високопродуктивної праці, засобом профілактики захворювань в 

учнів, підвищення їхньої соціальної та трудової активності, задоволення 

естетичних і творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного 

спілкування й розвитку дружніх стосунків, а також запобігання вияву ними 

випадків девіантної поведінки [52; 170; 344; 363; 393]. Фахівцями в галузі 

фізичної культури (С. Операйло, А. Ільченко, В. Єрмолова, Л. Іванова) також 

відзначається, що фізична культура як складова частина загальної культури 

суспільства спрямована «на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-

вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного 

формування її особистості» [168, с. 41]. 

Як відзначають Е. Вільчаковський та О. Курок, фізична культура 

виконує багато важливих функцій: нормативну (закріплення раціональних 

норм рухової діяльності); інформаційну (здатність накопичувати культурну 

інформацію, бути засобом її розповсюдження та передачі від одного покоління 

до іншого); комунікативну (характеризується властивістю сприяти 

спілкуванню, установленню міжособистісних контактів); естетичну 

(пов’язана із задоволенням естетичних потреб особистості в красивих позах та 

рухах, у власному гармонійному фізичному розвитку тощо); біологічну 

(задовольняє природну потребу людини в русі, покращення  її фізичного стану 

та забезпечення високої працездатності організму) [52, с. 5]. 

До виділених загальнокультурних функцій С. Хазова та А. Бгуашев 

додали ще такі: загальноосвітню, виховну, перетворювальну, пізнавальну, 

цілісну, орієнтовну. Автори відзначили, що фізичній культурі притаманні 

також такі специфічні функції: удосконалення фізичних якостей, властивостей 

і здібностей, формування й удосконалення рухових умінь і навичок; фізична 

підготовка до трудової діяльності й захисту Батьківщини; розкриття 

функціональних резервів та адаптація здібностей людини [368, с. 11]. 
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В. Ільїнич та І. Шапошнікова серед специфічних функцій фізичної культури 

визначили ще такі: збереження, зміцнення здоров’я людини, підвищення рівня 

її фізичної підготовленості та працездатності; забезпечення фізичної 

досконалості людини, виховання всебічно розвиненої особистості; 

задоволення потреби суспільства у фізично підготовлених людях, які здатні 

активно працювати в умовах дії ринкових відносин; забезпечення покращення 

генофонду народу в цілому тощо [141; 393, с. 9–10, с. 11–15]. Очевидно, що 

загальнокультурні та специфічні функції тісно взаємопов’язані між собою. 

У науковій літературі також відзначається, що стратегічна мета 

функціонування фізичної культури як соціально-педагогічної системи 

конкретизується в таких завданнях: загальноосвітніх (оволодіння цілісною 

системою знань про фізичну культуру та способами оволодіння нею, 

формування й доведення до необхідного ступеня досконалості різних умінь і 

навичок); виховних (формування морально-вольових, естетичних та інших 

властивостей і якостей, що відображають соціально-психологічні особливості 

особистості та зумовлюють її фізкультурно-спортивну активність; 

формування світогляду, переконань і ціннісних орієнтацій); оздоровчих 

(підвищення стійкості організму до несприятливих впливів зовнішнього 

середовища, різного роду захворювань); фізичний розвиток особистості 

(оптимальний розвиток фізичних якостей і здібностей: кондиційних (силових, 

швидкісних, витривалості, гнучкості) і координаційних); удосконалення 

статури і гармонійний фізкультурний розвиток; зміцнення і збереження 

здоров’я, загартовування, відновлення працездатності після хворіб і травм; 

багаторічне збереження високого рівня працездатності [368, с. 12]. Також 

зазначимо, що на основі врахування виділених функцій ученими було 

виокремлено такі види фізичної культури: базова (загальнорозвивальна), 

прикладна й оздоровча фізкультура, спорт (являє собою спеціальну діяльність, 

спрямовану на досягнення людиною в обраному виді фізичних вправ 

найвищих результатів, які виявляються в процесі змагань) [52, с. 5]. 
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Під час проведення дослідження в пригоді також стали визначені 

М. Віленським і В. Казанцевою основні принципи морально-вольового 

виховання: безперервності й наступності; соціокультурної детермінації 

виховного процесу; єдності системного й особистісно-діяльнісного підходів; 

варіативності й динамічності використання форм, методів, прийомів і засобів 

виховання залежно від рівнів морально-вольового розвитку підлітків, етапу 

цього процесу, їхньої індивідуальності; єдності використання близьких, 

середніх і далеких цілей фізкультурно-спортивної діяльності. Авторами також 

було доведено, що сформовані у фізкультурній і спортивній діяльності 

морально-вольові якості школярів екстраполюються та самостійно 

виявляються пізніше в інших видах їхньої життєдіяльності [43]. 

Слід відзначити, що важливе місце в понятійно-термінологічному 

апараті дослідження займає поняття «фізичне виховання». У науковій 

літературі воно визначається як педагогічний процес, спрямований на 

морфологічне й функціональне вдосконалення організму людини, формування 

в неї фізичної культури шляхом здійснення відповідних виховних впливів і 

самовиховання. Реалізація цього напряму виховної роботи забезпечує 

зміцнення здоров’я школярів, підвищення їхньої працездатності й навчальної 

успішності, опору організму до дії несприятливих чинників навколишнього 

середовища, що реалізується шляхом формування в учнів спеціальних знань, 

фізичних властивостей, позитивного ставлення до фізичної активності та 

спорту, навчання рухових дій, а також розвитку морально-вольових якостей 

[44; 45; 52; 82; 119; 146; 227; 334]. 

Фізичне виховання школярів виконує такі важливі завдання: підвищення 

функціональних можливостей організму учня засобами фізичної культури; 

забезпечення всебічного розвитку особистості, профілактика появи шкідливих 

звичок та в разі їхньої наявності спонукання до відмови від них; покращення 

розумової й фізичної працездатності особи; розвиток у неї потреби в 

систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням її індивідуальних 
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та вікових особливостей, здійсненні фізичного самовдосконалення, 

дотримання здорового способу життя; засвоєння учнями необхідних знань, 

умінь і навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, 

відновлення і зміцнення стану здоров’я та підвищення працездатності; 

використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній 

діяльності; оволодіння методами визначення фізичного стану та 

самоконтролю; виховання особистої гігієни та загартування організму; 

формування в школярів умінь складати та виконувати вправи з комплексів 

ранкової гігієнічної гімнастики; формування патріотичних, морально-

вольових і естетичних якостей особистості; удосконалення спортивної 

майстерності учнів, що займаються обраними видами спорту [52; 170]. 

Фізичне виховання учнів реалізується через проведення як обов’язкових 

занять (урок, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), так і 

позаурочних заходів (прогулянки, туристичні походи, заняття в секціях і 

гуртках спортивного спрямування закладу освіти, позашкільних закладах 

освіти, самостійні фізичні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходах) [52; 170]. Очевидно, що всі методи й форми фізичного 

виховання мають значний потенціал щодо формування морально-вольових 

якостей підлітків, проте успішне виконання цього завдання значною мірою 

залежить від вмотивованості та готовності як педагогів, так і самих школярів 

докладати активних зусиль у цьому напрямі. Слід також ураховувати висновки 

вчених (А. Артюшенко, І. Дудник, Ю. Ковальова, П. Коханець та ін.) про те, 

що розвиток фізичних якостей в учнів різного віку сприяє розвитку морально-

вольових якостей, а формування кожної з них позитивно впливає на 

сформованість інших якостей із цієї групи [12;13; 45; 105; 171;182; 415]. 

Доцільно уточнити, що до засобів фізичного виховання відносять такі: 

різні види фізичної активності (фізичні вправи, рухливі та спортивні ігри, 

тренувальні заняття, спортивні змагання, фізична праця), масаж, оздоровчі 

сили природи, гігієнічні правила й норми [112; 119; 227]. Усі вони теж мають 
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значні потенційні можливості щодо формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи. Зокрема, ефективний вплив указаних видів рухової 

активності полягає в тому, що вони спонукають кожного учня долати різні 

труднощі та керувати своїми емоціями в процесі занять фізичними вправами 

чи спортивних змагань, долати свою лінь, ігнорувати поганий настрій чи 

фізичний біль, підпорядковувати свої дії вимогам спортивного колективу 

тощо. 

Значну роль у формуванні зазначених якостей особистості відіграють 

також оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода) та гігієнічні правила й 

норми (фактори) (режим праці, сну, харчування, санітарно-гігієнічні умови). 

При цьому сприятливі метеорологічні й санітарно-гігієнічні умови 

забезпечують підвищення фізичної активності школяра, а негативні – навпаки, 

створюють додаткові труднощі у виконанні фізичних вправ, а тому їх 

виконання вимагає від підлітків вияву відповідних морально-вольових 

якостей [227, с. 39, 44]. 

Отже, можна підсумувати, що фізична культура має значний 

педагогічний потенціал щодо формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку. Проте для успішного використання цього потенціалу від 

учителів основної школи вимагається організація та проведення відповідної 

науково обґрунтованої педагогічної діяльності. 

Зокрема, процес формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи значною мірою зумовлюється їхніми віковими особливостями, 

оскільки на цьому етапі шкільного навчання школярі вступають у підлітковий 

вік. У психолого-педагогічній літературі цей вік визначається як переломний 

етап у житті особистості, як критичний, зламний, перехідний вік, оскільки він 

характеризується суттєвими якісними й кількісними змінами в її фізичній, 

психічній, соціальній і духовній сферах та пов’язаний із переходом людини 

від дитинства до юності, дорослості. Тому більшість учених вважає, що саме 
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поняття «перехідний вік» найточніше визначає суть тих явищ і змін, що 

відбуваються в особистості підлітка [149, с. 152]. 

Проаналізуємо основні зміни, що відбуваються в учнів у підлітковому 

віці. Оскільки тема дисертації пов’язана з фізичною культурою, доцільно 

спочатку схарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості підлітків. Так, за 

результатами досліджень науковців (В. Арєф’єв, О. Дубогай, Г. Презлята, 

М. Соя, Р. Човган [11; 103; 171; 172; 173; 174; 385] та ін.), саме на цьому 

віковому етапі відбувається активний фізичний розвиток людини. Зокрема, у 

підлітковому віці учні суттєво додають у рості (у середньому дівчата 

виростають на 8–10 см, хлопці – ще більше), у них спостерігається помітне 

збільшення маси тіла (приблизно на 4,5–10 кг), спостерігається розвиток усіх 

органів і систем, що зумовлене діяльністю залоз внутрішньої секреції – 

статевих, щитовидної, гіпофізу тощо. 

Також зазначимо, що в отроцтві в людині продовжується процес 

окостеніння, остаточно формується скелет, при цьому ріст м’язових волокон 

не встигає за швидшим ростом трубчастих кісток у довжину, тому фахівці 

констатують зміну натягу м’язів. Як визначено, у підлітків швидко 

збільшуються розміри серця й покращується його іннервація, розширюється 

об’єм грудної клітки, уповільнюється пульс, проте розвиток кровоносних 

судин дещо відстає від розвитку серця, тому співвідношення просвітів судин і 

маси серця зменшується. Крім того, тік крові відчуває значний опір, як 

наслідок – в учнів 5-9 класів нерідко виникає задишка, вони скаржаться на 

погане самопочуття, головний біль, стиснення в ділянці серця. Варто 

відзначити, що в учнів основної школи процеси збудження переважають над 

гальмуванням, що провокує часті перепади настрою, високу нервову 

збудливість, бурхливі прояви почуттів, демонстрацію підвищеної чутливості 

та дратівливості [11; 103; 385]. 

Характерною ознакою підліткового віку є те, що він пов’язаний з 

інтенсивним періодом статевого дозрівання людини, появою вторинних 
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статевих ознак. Це сприяє формуванню в підлітків почуття дорослості як 

центрального особистісного новоутворення отроцтва, активізації їхньої 

статевої ідентифікації, прояву потягу до спілкування з представниками 

протилежної статі, бажання сподобатись. Водночас фахівці констатують 

неузгодженість випереджувальних темпів статевого дозрівання, фізичного 

розвитку підлітка та повільних темпів його особистісного становлення [314; 

385]. Тому нерідко саме на період отроцтва припадає початок раннього й 

безладного статевого життя, здійснення різних девіантних вчинків. 

Як установлено, підлітковий вік є одним із найсприятливіших періодів 

розвитку рухових можливостей учнів. Тому на заняттях із фізичної культури 

вчитель має значну увагу приділяти оволодінню учнями основними руховими 

навичками, залучати школярів до самостійних занять фізичною культурою та 

забезпечувати їх систематичну перевірку. Слід також зауважити, що в 

підлітковому віці у фізичному розвитку дівчат спостерігається випередження 

на півтора-два роки порівняно з їхніми однолітками-хлопцями. Цей факт 

значною мірою зумовлює різницю в розмірах тіла хлопців і дівчат, а також в 

їхніх функціональних можливостях [385, с. 18]. 

Учені (Г. Презлята, М. Соя, Р. Човган) також відзначають, що 

фізіологічні особливості дівчат підліткового віку (достатньо довгий тулуб, 

масивний тазовий пояс, короткі ноги) є причиною того, що їхні результати в 

бігу, стрибках і багатьох інших фізичних вправах зазвичай гірші, ніж у 

хлопців. Також слабкий розвиток м’язової системи й особливо плечового 

поясу дівчат знижує їхні можливості виконувати вправи на метання, 

підтягування, упор, лазіння. Водночас вони спроможні краще виконувати 

вправи, які вимагають дотримання ритму, вияву пластичності й точності рухів. 

Як установлено, хлопці часто переоцінюють свої рухові можливості, 

намагаються самостійно долати труднощі, які виникають. У дівчат, навпаки, 

спостерігається зневіра у своїх силах. У будь-якому разі за необхідності 

(наприклад, на гімнастичних уроках) треба обов’язково забезпечити 
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підтримку та страхування дітей. При цьому в залученні підлітків до виконання 

фізичних вправ важливо враховувати їхні статеві відмінності, тобто завдання 

для дівчат мають бути посильними. Наприклад, однакові для дівчат і хлопців 

вправи вони мають виконувати з різною кількістю повторень або в різних 

умовах [385, с. 18]. Отже, отроцтво характеризується бурхливими, але 

нерівномірними темпами зростання людини як біологічної істоти. Крім того, 

визначено, що рухова діяльність підлітків повинна бути диференційованою не 

лише за віком, але й за статтю школярів. 

Як з’ясовано в процесі проведення дослідження, складні процеси 

відбуваються також у центральній нервовій системі підлітка, внутрішніх 

структурах його головного мозку. При цьому саме в отроцтві завершуються 

основні структурні та функціональні зміни в мозку дитини, він досягає ваги та 

об’єму мозку дорослої людини [42; 264; 360].  

У науковій літературі [107; 118; 198; 221; 360] також зазначається, що в 

підлітковому віці відбувається інтенсивний психічний розвиток школяра. 

Зокрема, важливим психічним новоутворенням цього віку є розвиток 

довільності всіх психічних процесів. За висновками фахівців, підліток уже 

здатний самостійно організовувати власну увагу, пам’ять, мислення, уяву, а 

також певною мірою регулювати в себе здійснення емоційно-вольових 

процесів. 

В учнів основної школи також зростає обсяг уваги, її концентрація та 

стійкість, спостерігається вдосконалення чутливості відчуттів, більш 

системними стають спостереження, значно збільшуються можливості пам’яті, 

у тому числі за рахунок логічного осмислювання матеріалу. Проте школярі не 

завжди усвідомлено використовують прийоми запам’ятовування, а їхня увага 

нерідко продовжує залишатися нестійкою й мимовільною та залежати на 

уроках від цікавості та новизни запропонованого навчального матеріалу. Крім 

того, відбуваються активні зміни в інтелектуальній сфері учня, що 

проявляються насамперед у розвитку в нього здатності до абстрактного 
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мислення, а також у динамічному розвитку таких індивідуальних 

особливостей мислення, як самостійність, гнучкість. У свою чергу, оволодіння 

підлітками вміннями вільно поєднувати різні образи та створювати нові ідеї 

розвиває творчу уяву особистості, забезпечуючи її продуктивність та 

оригінальність [51; 107; 118; 195; 198; 221; 302; 360]. Очевидно, що визначені 

вище психічні характеристики підлітків є сприятливим фактором для 

формування в них морально-вольових якостей. 

У науковій літературі також підкреслюється, що в учнів підліткового 

віку відбуваються суттєві зміни в соціальній сфері та соціальному житті 

загалом. Зокрема, найважливішими соціально-психологічними 

новоутвореннями підліткового віку є особистісне самоствердження, почуття 

дорослості, потреба в спілкуванні, значне збільшення контактів з однолітками, 

перегляд установлених раніше переконань та уявлень, формування нового 

світогляду, розвиток рефлексії, засвоєння цінностей і норм підліткового 

середовища та водночас прояв особливої чутливості до засвоєння норм, 

цінностей і способів поведінки, притаманних дорослим членам суспільства, 

претендування на отримання нових прав. Поява відчуття дорослості як 

специфічного новоутворення самосвідомості підлітка активізує формування в 

нього нової життєвої позиції щодо себе, інших людей та світу загалом. І хоч 

дорослість підлітка не визнає оточення, бо він не є дорослим у повному 

значенні цього слова, відчуття ним власної дорослості є новим і прогресивним 

явищем у розвитку його особистості [94; 95]. 

Центральним новоутворенням підліткового віку є також новий рівень 

самосвідомості, що проявляється в Я-концепції особистості, яка являє собою 

систему її уявлень про себе та включає усвідомлення власних фізичних, 

інтелектуальних, морально-вольових та інших властивостей і якостей, 

самооцінку та суб’єктивне сприйняття зовнішніх чинників, які впливають на 

особистість. У підлітковому віці учні стають надзвичайно чутливими до 

оцінки дорослими їхніх дій, діяльності чи особистості загалом, гостро 
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реагують на повчання, зауваження чи спроби обмежити свою свободу. 

Ураховуючи цей факт, учителі мають добре продумувати свою професійну 

поведінку, не зловживати покараннями, які не лише не дадуть бажаного 

ефекту, а й можуть погіршити стосунки між педагогом і школярами. Проте  

водночас не треба зловживати і використанням заохочень, щоб вони не 

втратили для підлітків позитивного сенсу [54; 117; 264; 360; 385;]. 

Як підкреслюють О. Косицька та С. Сіренко, підліток, відчуваючи 

потребу в розбудові міжособистісного спілкування з ровесниками й 

авторитетними для нього дорослими, прагне здійснювати вчинки та виглядати 

як дорослий, мати відповідні права й можливості. Проте в силу своєї 

соціальної незрілості потреба бути самостійним поєднується в підлітка з 

потребою в прояві поваги, довіри з боку дорослих (насамперед учителів і 

батьків), наданні ними психологічної підтримки. У такій ситуації саме від 

позиції дорослих, їхньої готовності знайти спільну мову з підлітком, 

розширити його права залежить, чи вдасться їм стати для нього авторитетними 

людьми та організувати з ним безконфліктне спілкування [261, с. 20]. 

Як підкреслюється в науковій літературі, основним змістом спілкування 

підлітків із дорослими стають соціальні проблеми, питання моральних оцінок 

різних подій, аналізу вчинків та стосунків інших людей, вибору ціннісних 

орієнтацій, самореалізації особистості тощо. При цьому для хлопців зразком 

поведінки стають «справжні чоловіки», які відзначаються мужністю, 

сміливістю, витримкою, силою волі та вірністю в дружбі, готовністю прийти 

на допомогу тим, хто її потребує. Аналогічно дівчата обирають свій ідеал 

«справжньої жінки». Як правило, це приваблива, розумна, самостійна 

особистість, як здатна самореалізуватись у різних сферах своєї 

життєдіяльності. Проте нерідко підлітки намагаються копіювати певні риси чи 

моделі поведінки різних людей, які взагалі можуть слабо узгоджуватися між 

собою. Спілкування підлітків із дорослими людьми має також важливе 

значення для спонукання школярів до випробування ними нових соціальних 
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ролей, активізації процесу їхнього особистісного самовдосконалення. 

Причому підліток відмовляється підкорятися дорослим, чинить опір їхнім 

указівкам зазвичай у тому разі, якщо він не відчуває вияву ними поваги до себе 

та готовності сприйняти факт дорослішання [50; 149; 227; 302]. 

У контексті виникнення інтересу до себе як особистості в підлітків 

формується потреба у вивченні своїх особливостей та можливостей, оцінці й 

порівнянні себе з іншими людьми, аналізі власних почуттів і переживань. 

Причому для підлітка важливо знати не лише який він є, але й наскільки його 

індивідуальні особливості мають значення, цінність для оточення, а як 

наслідок – і для себе. Як засвідчують результати проведених досліджень, 

самооцінка в підлітків частіше є заниженою, тобто вони перебільшують свої 

недоліки, а успіхи занижують. Проте активний розвиток в учнів основної 

школи самосвідомості, зростання вимог до себе, бажання зайняти гідне місце 

в колі своїх однолітків і старших школярів активізує їхнє прагнення 

вдосконалити свої позитивні якості та подолати негативні риси. А це, у свою 

чергу, спонукає школярів підліткового віку до здійснення самовиховання, хоч 

у реальному житті відсутність у них багатого життєвого досвіду та 

сформованості світогляду нерідко призводять до появи суперечностей між 

потребою учня в самовихованні й невмінням реалізувати її на практиці [261; 

302; 371]. 

Розкриваючи особливості організації педагогічної взаємодії з учнями 

основної школи, український педагог В. Сухомлинський пояснював, що 

підліток прагне, щоб його не опікували, не контролювали кожний крок, давали 

змогу приймати самостійні рішення. У такому разі дорослі (учителі, батьки та 

ін.) повинні намагатися стати для підлітка старшим другом, консультантом, 

наставником, допомогти пізнати себе та свої особливості, виявити й оцінити 

здібності, знайти своє місце у світі дорослих. Очевидно, що надання 

педагогічної підтримки є важливою передумовою гармонійного особистісного 

становлення підлітка, розвитку його морально-вольових якостей. Отже, для 
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учнів основної школи особливо важливо, щоб поряд із ними були педагоги, які 

близько до серця сприймають проблеми своїх вихованців, добре розуміють їх 

та готові завжди прийти на допомогу [338, с. 12]. 

На необхідності досягнення духовної єдності між вихователем і 

вихованцями наголошують і сучасні педагоги. Зокрема, Є. Хоменко 

підкреслює, що педагогічна взаємодія набуває для підлітків особливого 

значення в тому разі, коли вчителі є носіями сучасних соціальних норм і 

допомагають підліткам соціалізуватися [371, c. 238]. 

Варто також зауважити, що підлітки поважають учителів, які 

проявляють у спілкуванні чемність, толерантність і сприймають кожного 

учасника як самобутню особистість. Саме до таких педагогів основної школи 

учні звертаються за порадою чи за допомогою, з інтересом відвідують їхні 

уроки. Отже, саме від особистості педагога, багатства його внутрішнього 

світу, обізнаності в галузі педагогіки та психології, сформованості необхідних 

професійно-особистісних якостей значною мірою залежить ефективність 

роботи з підлітками, у тому числі в плані формування в них морально-

вольових якостей [96]. 

Важливим аспектом в особистісному становленні учнів основної школи 

є також те, що підлітковий вік є періодом посиленого формування їхніх 

моральних почуттів. Завдяки цьому засвоєні підлітками норми поведінки 

поступово стають ефективним керівництвом до практичної дії. На жаль, не у 

всіх учнів основної школи слова, почуття та реальні справи узгоджуються між 

собою та знаходять відображення в практичній поведінці. Зокрема, деякі 

підлітки не розуміють, що засвоєні ними на теоретичному рівні суспільні 

норми та правила моралі мають ними реалізовуватися в реальній поведінці та 

діяльності, у кожній конкретній ситуації їхнього життя [321, с. 387–388]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стала думка 

Н. Виноградової про те, що соціальна ситуація як умова розвитку й буття 

підлітків значно відрізняється від ситуацій їхнього розвитку в попередні, 
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більш ранні вікові періоди. Адже ця ситуація вимагає створення оптимального 

оточення, що є необхідною передумовою для забезпечення ефективного 

особистісного розвитку учнів, та охоплює комунікаційні процеси з їхніми 

однолітками, дорослими (насамперед учителями й батьками), а також з 

іншими представниками їхнього оточення. Причому нерідко підлітки 

демонструють свої меркантильні інтереси, намагаючись задовольняти  

потреби без особливих фізичних і моральних зусиль, що вимагає здійснення 

відповідної корекційної роботи. І хоча підліток ще не набув реальної 

самостійності (він продовжує жити в сім’ї, вчитись у школі та розраховує на 

матеріальну підтримку своїх батьків), все одно наявна соціальна ситуація 

трансформує його свідомість та сприяє формуванню принципово нових 

ціннісних орієнтацій. 

Дослідниця також звертає увагу на те, що в науковій літературі 

виокремлено дві основні системи соціальної ситуації розвитку учня основної 

школи: «підліток – дорослий» (формування соціальної зрілості, визначення 

особливостей перехідного етапу від дитинства до дорослості); «підліток – 

ровесник» (визначення змін у соціальних стосунках, самоствердження; 

накопичення досвіду міжособистісної взаємодії; зростання ролі неформальних 

груп). Спільною ознакою для цих систем є те, що соціальна зрілість підлітка 

суттєво відстає від його фізіологічної зрілості, сила впливу якої в інтервалі 

отроцтва є різною, проте вона набуває максимального значення в період кризи, 

яка спостерігається приблизно в 13 років [46, с. 155]. 

Слід також зазначити, що, відзначаючи високу значущість спілкування 

підлітка з ровесниками та дорослими, важливо враховувати, що основою 

соціальної ситуації його розвитку є той факт, що він є учнем закладу середньої 

загальної освіти. Тому головна вимога до нього полягає в оволодінні життєво 

важливими знаннями, уміннями та компетентностями [261, с. 21]. Як 

установлено, в учнів основної школи загалом змінюється ставленні до школи 

та до свого навчання. Значною мірою це пояснюється тим, що на цьому етапі 
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шкільного навчання вони мають взаємодіяти з багатьма вчителями-

предметниками, пристосовуватися до їхніх вимог. Оскільки для підлітків 

спілкування має важливе значення, їхнє ставлення до вчителя часто 

переноситься і на той навчальний предмет, який він викладає. Ще більшу 

цінність для учнів середнього шкільного віку має спілкування з однолітками, 

характер якого значною мірою визначає їхнє загальне ставлення до школи 

[149, с. 183]. 

У контексті порушеної проблеми дослідження доцільно також 

звернутися до праці Л. Божович, яка висловила цікаві думки щодо вікових 

особливостей підлітків. Зокрема, відома дослідниця зазначала, що в підлітків 

виникає багато актуальних для них потреб, які не можуть бути задоволені 

через недостатню соціальну зрілість учня цього віку. Оскільки в цей 

критичний період депривація потреб виражена значно сильніше, ніж в інші 

вікові періоди людини, подолати її за умови відсутності синхронності у 

фізичному, психічному та соціальному розвитку підлітків дуже складно. А це 

є для них джерелом внутрішньоособистісних конфліктів [32, с. 129]. 

Зазначимо, що поступово для підлітка провідною діяльністю стає 

інтимно-особистісне спілкування з однолітками, хоча навчання при цьому 

залишається основним видом діяльності. Ураховуючи цей факт, доцільно 

навести такі визначені О. Видрою психологічні особливості спілкування та 

стосунків підлітків з однолітками: прагнення зайняти місце в групі однолітків 

відповідно до власних очікувань і сподівань, що є провідним мотивом їхньої 

поведінки; поступовий вихід спілкування підлітка з однолітками за межі 

шкільного життя та взагалі навчальної діяльності, що зумовлює появу в нього 

нових інтересів і стосунків, залучення до нових видів діяльності, стосунків (це 

поступово перетворюється у важливу для нього царину життєдіяльності); 

суттєве збільшення цінності спілкування з однолітками, що відтісняє на 

другий план навчання та стосунки з батьками й іншими родичами; 

невдоволення своїми стосунками з однолітками часто стає для підлітка 
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причиною не лише зниження рівня навчальних досягнень, але й порушень 

поведінки; особливої важливості для підлітків у спілкуванні з іншими людьми 

набувають особистісні якості, наприклад ерудованість, чесність, сміливість 

тощо; орієнтація під час розбудови стосунків чи вибору моделі поведінки на 

вимоги товаришів, зокрема проявом цього є «вуличні закони», «кодекс честі» 

тощо; інтенсивне формування підлітків у групи, у яких спостерігається 

високий рівень конформізму, тобто пасивне, некритичне, пристосовницьке 

прийняття групових стандартів поведінки, безумовне схиляння перед 

авторитетами; поява в підлітків своїх референтних груп, на норми та цінності 

яких вони орієнтуються у своїх вчинках і самооцінці; трепетне, бережне 

ставлення до дружби, хоча вона й може супроводжуватися проявами ревнощів 

та образ; постійний пошук нових друзів; виникнення взаємного зацікавлення 

у хлопців і дівчат, бажання сподобатись і, як наслідок – інтересу до власної 

зовнішності та стурбованості в разі незадоволення нею [42; 338]. 

Узагальнюючи інформацію про особливості формування особистості в 

підлітковому віці, А. Петровський та співавтори його праці визначили такі 

основні фактори, що зумовлюють труднощі та проблеми підліткового віку: 

1. Наявність значної різниці між вимогами суспільства до дітей і 

дорослих, різниці в їхніх обов’язках і правах. Очевидно, що життя дорослої 

людини є набагато складнішим, ніж життя дитини, тому дорослі люди не 

завжди перебувають у гармонії з навколишнім світом. Тоді як підліткам 

доводиться в досить короткий термін освоїти царину «дорослого життя» у всій 

її складності. 

2.  Виключно швидкий темп змін у фізичному та психічному стані 

людини підліткового віку, у характері її реакцій на зовнішні подразнення. 

Різниця в сприйнятті підлітками й дорослими часу зумовлює виникнення 

суттєвих відмінностей в оцінках тих самих подій чи явищ. 

3. Накопичення підлітком на попередніх етапах розвитку суттєвих вад 

виховання, що раніше різко не проявлялися внаслідок недостатньої 
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самостійності школяра й неширокої сфери його діяльності та спілкування. 

Типовими недоліками цього віку є: 1) порушення розвитку емоційної сфери, 

що чітко проявляється саме в отроцтві; 2) безвідповідальність, тобто невміння 

чи небажання людини передбачити та врахувати негативні наслідки своїх 

учинків; 3) недостатня впевненість індивіда в собі, підвищена тривожність, що 

виникають через вузькість його соціальних зв’язків та слабкого їх пізнання, а 

також недостатність уваги, підтримки, заохочення з боку оточення, що теж 

провокує формування у школяра таких рис особистості, як невпевненість і 

тривожність, відсутність відчуття безпеки, захищеності тощо [55]. 

Отже, на підставі викладеного можна підсумувати, що формування в 

підлітків морально-вольових якостей вимагає врахування вікових, статевих та 

індивідуальних соціально-психологічних особливостей учнів основної школи. 

Однак варто підкреслити, що підлітковий вік охоплює в собі етапи розвитку 

особистості, які значно різняться. Тому багато науковців уважає за необхідне 

підлітковий етап розбити додатково на дрібніші періоди, причому із цього 

питання вчені висловлюють різні думки. 

Так, О. Леванова виділяє чотири вікових періоди в розвитку підлітка: 

перехідний до підлітків вік (9–10 років); молодший підліток (11–12 років); 

старші підлітки (13–14 років); перехідний вік до юнацтва (15–16 років) [200, 

c. 411–428]. У підручнику «Вікова психологія» за редакцією О. Сергєєнкова 

визначено такі вікові періоди в розвитку підлітків: фаза молодших підлітків 

(10–13 років) та фаза старших підлітків (13–15 років) [314, с. 59]. 

Докладнішу характеристику вікового розвитку учнів підліткового віку 

представив О. Бедлінський. Як стверджує автор, перший підлітковий (або 

передпідлітковий) етап охоплює вік 10–11 років. Для учня, який перебуває на 

цьому віковому проміжку, провідною діяльністю є випробовування 

усвідомленого рівня довільності у формі автономної соціальної поведінки, а 

центральним утворенням – наявність потреби бути і здаватися дорослим, що 

проявляється на ґрунті усвідомленої автономної дії [21, с. 51]. 
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На думку вченого, другим етапом у розвитку учня підліткового віку є 

«підлітковість», що охоплює такі три фази: 1) молодший підліток (10-11 – 12-

13 років) (провідна діяльність – спілкування та взаємодія з ровесниками, що 

базується на основі випробування соціальних відносин; центральне 

новоутворення – переживання дорослості, що задається «міфологізованим 

ідеалом»); 2) другий перехідний період (12–13 років) (провідна діяльність – 

конструювання ідеалу майбутньої дорослості в процесі спілкування; 

центральне новоутворення – усвідомлення та вдосконалення цього ідеалу); 

3) старший підліток (12-13 – 15-16 років) (провідна діяльність пов’язана з 

кількісним накопиченням досвіду «конструювання матеріального та 

духовного світу»; центральне новоутворення – почуття дорослості, що 

задається власним ідеальним майбутнім та змістом «Я-концепції») [21, с. 51]. 

Як пояснює О. Бедлінський, кожний із цих етапів має свої особливості 

та характерні риси, що забезпечує подальше особистісне формування й 

перехід підлітка на наступну стадію свого розвитку. Так, для учня, який 

перебуває на початку підліткового віку, особливої значущості набувають 

стосунки з товаришами, у нього з’являється прагнення бути дорослим, проте 

авторитет дорослого ще зберігає свою силу. Наступний етап розвитку підлітка 

характеризується зростанням критичності й підвищенням вимог до себе, 

формуванням у нього відносно стійкої системи ставлень до навколишнього 

світу й до себе, самооцінки, досить незалежних і стійких моральних поглядів 

та оцінок, прагнення до прояву самостійності й незалежності. Для старших 

підлітків особливого значення набувають також прагнення кожного з них 

ствердитись у позиції дорослого, а також усвідомлення невідповідності між 

тим місцем, яке вони займають серед оточення, та тим місцем, яке вони хотіли 

б займати. Очевидно, що вікові особливості значною мірою зумовлюють вибір 

учнем варіанту своєї поведінки [21, с. 52–53]. 

На основі вивчення наукової літератури зроблено висновок про 

доцільність приєднання до поглядів науковців (О. Бедлінський, О. Істратова, 
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Т. Ексакусто, М. Риженко [21; 131; 143; 289] та ін.), які виокремили два 

періоди в розвитку підлітків: молодший підлітковий вік (молодші підлітки) 

(11–13 років) та старший підлітковий вік (старші підлітки) (14–15 років), що 

зумовлене наявністю принципових відмінностей між ними. 

О. Істратова та Т. Ексакусто взагалі вважають, що перший із періодів 

можна назвати «негативним»», «власне критичним», а другий – «позитивним» 

[143, с. 31]. Проте ми приєднуємося до позиції М. Риженко, яка не 

погоджується із цією думкою. Незважаючи на те, що перший етап дійсно 

характеризується значною складністю та суперечністю, його не можна 

вважати негативним, бо його наслідком є поява в підлітків суттєвих соціально 

значущих новоутворень особистості підлітка [289, с. 31]. 

Як констатують науковці (Б. Бадмаєва, К. Ципнятова, С. Суханова та 

ін.), у молодших підлітків (5–7 класи) активність статевих залоз відстає від 

розвитку ендокринних центрів, що зумовлює неврівноважений стан 

центральної нервової системи школяра. Як наслідок, в учнів процеси 

збудження переважають над гальмуванням, що проявляється в підвищеній 

збудливості, гіперактивності, емоційній нестійкості, порушеннях поведінки. 

Крім того, характерними ознаками молодших підлітків є занурення у свій 

внутрішній світ, прагнення до спілкування зі своїми ровесниками, посилення 

егоцентризму й нерідко навіть агресивності [18; 380]. 

У контексті обраної проблеми дослідження доцільно також відзначити, 

що, за висновками М. Боришевського та С. Хорунжий, у підлітковому віці 

відбувається активне формування в людини моральних переконань. Цей 

процес здійснюється на основі засвоєння підлітками моральних знань, що 

охоплює декілька етапів: від елементарних уявлень про основні поняття 

моралі до повного оволодіння ними та вміннями застосовувати їх на практиці. 

Як констатують автори, засвоєння моральних знань молодшими та старшими 

підлітками має суттєві відмінності. Так, молодші підлітки, навіть володіючи 

значним обсягом моральних знань, не можуть ще повною мірою зрозуміти 
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взаємозв’язки системи «людина – мораль – поведінка». На відміну від них, 

старші підлітки вже здатні досягти досить високого рівня сформованості 

етичних знань як необхідної основи для виникнення моральних переконань, 

глибоких і усвідомлених моральних почуттів у сфері стосунків зі своїми 

ровесниками, вони спроможні проявляти самостійність і стійкість суджень про 

моральні норми, що регулюють стосунки між людьми. Водночас такі вікові 

особливості підлітків, як становлення поняттєвого мислення, недостатній 

розвиток вольової сфери, відсутність багатого досвіду моральної поведінки, 

висока критичність щодо інших людей негативно впливають на стійкість і 

глибину емоційно-моральних ставлень не лише молодших, але й старших 

підлітків. Крім того, відмінності в рівнях засвоєння моральних знань в учнів 

одної вікової групи, сформованості в них моральних переконань значною 

мірою визначаються їхніми індивідуально-психологічними особливостями 

[321, с. 388–389]. 

Як відзначається в науковій літературі, характер стосунків з учителями 

і суб’єктивне ставлення до них значною мірою змінюються впродовж етапу 

отроцтва. Адже провідним мотивом стосунків і спілкування молодших 

підлітків є прагнення отримати підтримку, заохочення вчителя за поведінку чи 

навчання, а в старшому підлітковому віці в учня вже домінує прагнення до 

особистого спілкування з учителем. Причому з роками підлітки дедалі більше 

уваги приділяють особистісним і професійним якостям педагога. Якщо 

професійні якості педагогів загалом задовольняють учнів основної школи, то 

до особистісних якостей багатьох учителів вони висувають багато претензій. 

Слід також зазначити, що в старшому підлітковому віці інтереси та переваги 

учнів основної школи стають більш стійкими, школярі краще починають 

орієнтуватися в різних сферах суспільно корисної діяльності, трохи 

згладжуються основні суперечності їхнього розвитку. Змінюються і стосунки 

між підлітками та педагогами. Учні цього віку починають сприймати 
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авторитетних для них педагогів як консультантів і наставників, а як наслідок – 

більше прислухатися до їхніх порад [14; 21; 131; 143; 240; 289]. 

Також установлено, що учні старшого підліткового віку починають 

об’єктивніше оцінювати як якості вчителя, так і власні особистісні якості. Крім 

того, старші підлітки є більш дорослими, відповідальними й самостійними. Як 

наслідок, це сприяє зниженню цінності внутрішньогрупового спілкування з 

ровесниками, проте водночас відбувається диференціація та поглиблення 

дружніх стосунків з однолітками на основі емоційної та духовної близькості. 

Також у старших підлітків, на відміну від молодших підлітків, відбувається 

зниження мотиваційної цінності таких стимулів, як прагнення зайняти певне 

становище в класі, добитися визнання та заохочення з боку однокласників, 

хоча їхні оцінки все ж таки мають для них важливе значення, даючи змогу 

підтвердити наявність у себе різних достоїнств та високих здібностей у певній 

сфері. Доцільно зазначити, що в учнів старшого підліткового віку 

активізується потреба в організаторській діяльності та самоорганізації власної 

праці, у професійному самовизначенні, що зумовлене бажанням знайти в 

майбутньому своє місце в житті [14; 21; 131; 143; 240; 289]. О. Павлова також 

відзначає, що в старшому підлітковому віці відбувається нарощування 

соціальної активності учня, інтенсивний розвиток та формування його 

світогляду, самосвідомості, можливість та здатність сформувати власне 

ставлення до своєї життєдіяльності на рівні рефлексивного усвідомлення, 

прагнення до самореалізації [267, с. 31]. 

З урахуванням викладеного зроблено висновок про те, що центральне 

місце в роботі вчителя фізичної культури з формування морально-вольових 

якостей учнів 5–6 класів мають займати колективні рухливі ігри, спортивні 

змагання та свята. Педагогу також важливо під час організації фізкультурної 

діяльності враховувати інтереси школярів, відзначати індивідуальні 

досягнення кожного з них, спонукати їх до здійснення самовивчення й 

самоконтролю. У свою чергу, у 8–9 класах учителі фізичної культури в процесі 
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формування морально-вольових якостей школярів значну увагу мають 

приділяти залученню їх до виконання фізичних вправ в ускладнених умовах 

(дефіцит виділеного часу, необхідність подолання природних чи спеціально 

створених перешкод, створення максимально допустимих для цього віку 

фізичних чи психологічних навантажень тощо), організації та проведенню 

учнями різних фізкультурно-спортивних заходів (туристичні походи, 

спортивно-військові ігри тощо), що сприятиме подальшому розвитку 

самостійності та морально-вольових якостей особистості. Доцільно також 

спонукати кожного старшого підлітка до здійснення самовиховання морально-

вольових якостей, що вимагає надання йому відповідного педагогічного 

супроводу.  

Отже, можна підсумувати, що вікові особливості є сприятливим 

фактором для формування морально-вольових якостей учнів, причому з двох 

виділених етапів цього віку більше можливостей у цьому плані має старший 

підлітковий вік. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, учитель із фізичного виховання 

в процесі здійснення педагогічної взаємодії має також ураховувати вихідний 

стан здоров’я учнів основної школи й, зокрема, до якої медичної групи 

належить кожен із них. У дослідженні встановлено, що для занять фізичною 

культурою та спортом усіх школярів на підставі даних про стан здоров’я, рівня 

фізичного розвитку, рівня функціонально-резервних можливостей серцево-

судинної системи й фізичної підготовленості розподіляють на групи: основну, 

підготовчу та спеціальну. Такий розподіл дозволяє диференційовано дозувати 

фізичні навантаження. Зокрема, до основної групи відносяться учні без 

відхилень у фізичному розвитку та стані здоров’я, а також із незначними 

відхиленнями функціонального характеру. До підготовчої групи входять 

школярі з невеликими відхиленнями у фізичному розвитку, а також діти, які 

часто хворіють. Спеціальна медична група об’єднує в собі учнів, які мають 

суттєві відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру, які 
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не є забороною для занять фізичною культурою, але потребують обмежень у 

фізичному навантаженні [24; 62; 77; 345; 414]. 

Слід відзначити, що для оптимізації рухової діяльності дітей і підлітків 

з різним станом здоров’я існує цілий ряд практично апробованих оздоровчих 

систем занять фізичними вправами. При цьому провідна роль відводиться 

таким традиційним засобам оздоровчої спрямованості, як ходьба, біг, 

плавання, ходьба на лижах, їзда на велосипеді, стрибки зі скакалкою, 

комплекси загальнорозвивальних вправ тощо. Широкого поширення сьогодні 

набули такі оздоровчі методики: системи оздоровлення М. Амосова, 

А. Мікуліна, Г. Шаталової, Н. Семенової; дихальна гімнастика 

А. Стрельникової, К. Бутейко, Лобанової-Попової; програми занять 

Д. Донецького, А. Левшинова, М. Норбекова; оздоровче тренування за 

системою ИЗОТОН; ауторезонансна гімнастика; програма імітаційного й 

комп’ютерного моделювання В. Бондіна тощо. Серед нетрадиційних 

«західних» систем оздоровчої фізичної культури можна назвати такі: системи 

Купера, Морхауза, Томпсона, Кнейппа, Розенцвейг; методи У. Бейтса, 

М. Корбет; аеробіка та її різновиди (степ, слайд, фанк, сіті-джем, хіп-хоп 

тощо); велоаеробіка, аква-джокінг, бодібілдинг, шейпінг, калланетика, 

стретчинг, фітнес тощо. Доцільно також відзначити такі відомі східні системи 

оздоровлення, як: йога, ушу, цигун, шиацу, система «тай-цзи-чжуань», 

медитація, різновиди дихальної гімнастики й масаж, хуашінська оздоровча 

система, система К. Ніші та ін. Крім того, людям з обмеженими фізичними 

можливостями повинна бути надана можливість займатися різними видами 

адаптивної фізичної культури та адаптивного спорту [83; 144; 230; 243; 247]. 

Зокрема, М. Ішмухаметов пропонує диференціювати фізичне виховання 

дітей і підлітків із проблемами здоров’я на основі виокремлення найбільш 

поширених захворювань школярів, що пов’язані з проблемами дихальної 

системи (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія, бронхіальна астма, ГРВІ); 

травної системи (гастрит, виразкова хвороба шлунку й дванадцятипалої 
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кишки, запори, геморой, діабет); нервової системи (неврози, депресивний 

синдром); зорового аналізатора (гострота зору); опорно-рухового апарату 

(порушення постави, плоскостопість, артроз); серцево-судинної системи 

(гіпотонія, інфаркт міокарда, ІХС); ендокринної системи (ожиріння, 

аліментарна дистрофія) [144]. 

Оскільки відмінності рівня фізичної підготовленості, фізичного 

розвитку і здоров’я можуть досягати в різних учнів досить великих значень, у 

процесі формування морально-вольових якостей підлітків доцільно також 

ураховувати рекомендації фахівців щодо організації роботи вчителя фізичної 

культури з ними на основі здійснення індивідуального й диференційованого 

підходів. У цьому плані значний інтерес викликають теоретичні положення 

Т. Должикової, яка у своєму дослідженні довела: у багатьох учнів 11–16 років 

знижується вмотивованість до занять фізичними вправами. При цьому 

школярі 11–16 років, які мають низький рівень фізичної підготовленості, 

відзначаються підвищеною тривожністю та психоемоційної напруженістю, а 

також низькою вмотивованістю до занять фізичними вправами. Авторкою 

також установлено, що диференціація змісту фізичного виховання з 

урахуванням фізичного розвитку, психоемоційного стану та вмотивованості 

до занять фізичними вправами учнів середніх класів, які мають різний рівень 

фізичної підготовленості, дає змогу підвищити ефективність їхньої фізичної 

підготовки, знизити тривожність, пов’язану з уроком фізичної культури, та 

психоемоційну напруженість, а також позитивно вплинути на бажання 

школярів займатися фізичними вправами [82, с. 7, 8]. 

Як стверджує Г. Шиянов, підлітки 11–13 років мають різний рівень 

соматичної зрілості, а це зумовлює необхідність індивідуалізації фізичної 

підготовки учнів з урахуванням цього параметра. Як доведено автором, 

комплексна методика фізичної підготовки на основі врахування соматичної 

зрілості дозволяє суттєво підвищити рівень фізичної підготовленості й 

функціональних можливостей школярів. Однією з умов ефективності 
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запропонованої методики є індивідуалізація оцінювання виконання рухових 

завдань на основі специфічних для кожної соматичної групи вимог [404, с. 3]. 

Отже, підлітковий період є складним, проте дуже значущим етапом в 

анатомо-фізіологічному, психічному й особистісному розвитку молодої 

людини. Зокрема, у цьому віці відбуваються значні зміни в розвитку 

інтелектуальної, спонукальної та емоційно-вольової сфер, у становленні 

самосвідомості. Отроцтво також характеризується появою в особистості 

важливих новоутворень, специфічним перебігом вікової кризи, включенням в 

особливі соціальні ситуації та види діяльності. Як доведено, зазначений етап є 

сприятливим для формування морально-вольових якостей особистості. Проте 

для забезпечення успішності цієї роботи важливо максимально повно 

враховувати вікові, статеві, індивідуальні особливості кожного підлітка, стан 

його фізичного здоров’я. У дослідженні встановлено, що за несприятливих 

соціально-психологічних умов у розвитку людини виникають різні труднощі 

та проблеми, зокрема формування акцентуацій характеру, тобто надмірне 

вираження окремих рис характеру та їх поєднань, що є крайнім варіантом 

норми та межує із психопатією. 

Знання вчителем фізичної культури вікових та індивідуальних 

особливостей підлітків дає йому змогу забезпечувати їхній ефективний 

фізичний, психічний та особистісний розвиток, зокрема формування 

морально-вольових якостей, попереджувати та своєчасно долати труднощі й 

проблеми на цьому шляху. При цьому формування в учнів морально-вольової 

сфери здійснюватиметься успішніше, якщо забезпечується узгодженість цього 

процесу з розвитком фізичних здібностей, рухових умінь і навичок 

особистості. Слід також зазначити, що прояв вольових напружень підлітком у 

складних чи навіть екстремальних ситуаціях поступово сприяє формуванню в 

нього відповідних навичок вольових дій, а також морально-вольових якостей. 

Отже, морально-вольові якості характеризують потенційний аспект вольових 

напружень та проявляються через них у процесі вольових дій учнів [105; 389]. 
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На підставі викладеного зроблено висновок про те, що центральне місце 

в роботі вчителя фізичної культури з формування морально-вольових якостей 

учнів 5–7 класів мають займати колективні рухливі ігри, спортивні змагання 

та свята. Педагогу також важливо під час організації фізкультурної діяльності 

враховувати інтереси школярів, відзначати індивідуальні досягнення кожного 

з них, спонукати їх до здійснення самовивчення й самоконтролю.  

У свою чергу, учителі фізичної культури в процесі формування 

морально-вольових якостей старших підлітків значну увагу мають приділяти 

залученню школярів до виконання фізичних вправ в ускладнених умовах 

(дефіцит виділеного часу, необхідність подолання природних або спеціально 

створених перешкод, створення максимально допустимих для цього віку 

фізичних або психологічних навантажень тощо), організації та проведенню 

старшими підлітками різних фізкультурно-спортивних заходів (туристичні 

походи, спортивно-військові ігри тощо), що сприятиме подальшому розвитку 

самостійності та морально-вольових якостей особистості. Доцільно також 

спонукати кожного учня 8–9 класів до самовиховання морально-вольових 

якостей, що вимагає надання йому відповідного педагогічного супроводу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У науковій літературі визначено, що важливе місце в житті сучасної 

людини займають морально-вольові якості, які перебувають на стику 

моральних та вольових якостей. Як установлено, моральні якості – це стійкі 

характеристики особистості, які є запорукою дотримання нею у своїх діях, 

вчинках, поведінці основних норм і правил моралі; вольові якості – стійкі 

характеристики людини, завдяки яким вона спроможна керувати своїми 

психічними процесами, діями та поведінкою, за необхідності долати зовнішні 

та внутрішні перешкоди на шляху досягнення поставленої мети. 
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У свою чергу, під морально-вольовими якостями розуміються стійкі 

характеристики людини, що забезпечують її здатність керувати своєю 

поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі дотримання моральних 

норм, з подоланням за необхідності наявних внутрішніх і зовнішніх перешкод 

на шляху досягнення поставленої мети. Як визначено, для успішної 

життєдіяльності людини в сучасному суспільстві мають бути сформовані такі 

морально-вольові якості: цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, 

витримка, сміливість, дисциплінованість, організованість, енергійність. 

Одним з ефективних засобів формування морально-вольових якостей 

учнів є фізична культура та спорт. Формування фізичної культури школярів 

сприяє морфологічному й функціональному вдосконаленню організму, 

підвищенню його опірності до дії несприятливих чинників навколишнього 

середовища, підвищенню працездатності й навчальної успішності, зміцненню 

здоров’я, а також особистісному становленню школярів, зокрема формуванню 

в них морально-вольових якостей. При цьому особливо сприятливим етапом 

шкільного навчання для формування морально-вольових якостей учнів є 

основна школа, коли вони досягають підліткового віку – 10–15 років. 

Специфіка здійснення цього процесу значною мірою зумовлюється 

віковими особливостями підлітків: анатомо-фізіологічними, психічними, 

соціальними. Також з’ясовано, що між молодшими (10–13 років) та старшими 

(14–15 років) підлітками є суттєві відмінності, які необхідно враховувати під 

час формування морально-вольових якостей школярів. Як визначено в 

дослідженні, успішність формування цих якостей у школярів забезпечується 

здійсненням спеціальної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

реалізації цього процесу. 

Основні наукові результати розділу відображено в таких наукових 

авторських працях: [94; 95; 96; 98; 101; 102]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ 

ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

2.1 Аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей підлітків 

 

Необхідність забезпечення виховання учнів основної школи як 

освічених, творчих особистостей зі сформованими морально-вольовими 

якостями, збереження та зміцнення духовного, психічного й фізичного 

здоров’я молодого покоління вимагає активної модернізації системи 

професійної підготовки сучасних учителів і, зокрема, учителів фізичної 

культури у вищій школі, переосмислення вимог щодо їхньої готовності до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності. Зокрема, у контексті 

порушеної проблеми дослідження існує актуальна потреба в здійсненні 

аналізу теорії та практики підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

до формування морально-вольових якостей підлітків. У світлі цього доцільно 

спочатку визначитись із суттю професійної підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури. 

Як з’ясовано, у довідковій та науковій літературі висловлюються різні 

погляди щодо цього питання. Так, в енциклопедії професійної освіти поняття 

«професійна підготовка» визначається як сукупність спеціальних знань, умінь 

і навичок, якостей, трудового досвіду й норм поведінки, що забезпечує 

можливість успішної роботи за певною професією [48, с. 262]. В іншій 

енциклопедії з педагогіки професійна підготовка майбутнього вчителя 

розглядається як процес оволодіння ним знаннями, уміннями й навичками, що 
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дають йому змогу здійснювати професійно-педагогічну діяльність, специфіка 

якої полягає «у психолого-педагогічному впливі на учнів з урахуванням їхніх 

вікових та індивідуальних особливостей, запитів, інтересів, захоплень, 

духовного світу й разом із тим у цілеспрямованому управлінні процесом 

навчання й розвитку особистості» [270, с. 481-482]. 

Під час проведення наукового пошуку встановлено, що під поняттям 

професійної підготовки майбутнього вчителя різні вчені розуміють: систему 

організаційних і педагогічних заходів, що забезпечують формування в 

особистості професійної спрямованості, системи знань, навичок, умінь і 

професійної готовності, що, у свою чергу, визначається як суб’єктивний стан 

особистості, яка вважає себе здатною й підготовленою до виконання певної 

професійної діяльності та прагне її виконувати (Т. Танько [343, с. 16]); процес 

формування та збагачення настанов, знань і вмінь, що необхідні майбутньому 

фахівцеві для адекватного виконання специфічних завдань навчально-

виховного процесу (О. Абдулліна [1, c. 40]; систему змістовно-педагогічних та 

організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності 

майбутнього педагога до педагогічної діяльності (Г. Троцко [354, с. 15]; 

комплексне новоутворення, в основу якого покладено програмно-цільовий 

метод планування й управління процесом навчання, спрямований на 

досягнення головної мети навчання, утверджує людину як найвищу соціальну 

цінність; забезпечує ґрунтовний загальнокультурний розвиток особистості 

вчителя (Л. Хомич [373, с. 18]). 

Особливий інтерес у процесі дослідження викликали наукові праці, у 

яких визначалась сутність професійної підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури. Як підкреслюється в науковій літературі, учені трактують 

сутність цієї підготовки з трьох основних позицій: з погляду її організаторів – 

як процес створення викладачами сприятливих умов для цілеспрямованого 

формування в майбутніх фахівців професійної компетентності як здатності до 

професійної діяльності; з погляду студентів – як процес досягнення ними 
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очікуваного рівня підготовленості, який би забезпечив готовність до 

виконання професійних дій та функцій; з погляду проектування результату 

професійної підготовки – як готовність майбутніх фахівців до професійної 

діяльності [15; 199; 249; 254; 272]. 

Наведемо конкретні приклади визначення вченими поняття професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Так, С. Ігнатенко розуміє 

під цим поняттям процес формування в них сукупності знань, навичок і вмінь, 

оволодіння якими дає змогу працювати вчителем у школі, а також формування 

психологічних і моральних якостей особистості педагога, важливих для 

визначення характеру, мети та завдань професійної діяльності [147, с. 6]. 

Л. Сущенко під професійною підготовкою фахівців указаного профілю 

розуміє процес, що реалізується у вищій школі шляхом реалізації сукупності 

науково й методично обґрунтованих заходів, спрямованих на формування в 

студентів протягом терміну навчання професійної компетентності, рівень 

сформованості якої є достатнім для організації ефективного фізичного 

виховання учнів шкіл та представників інших верств населення, а також для 

успішної діяльності в усіх ланках спортивного руху з урахуванням сучасних 

вимог ринку праці [340; 341]. 

Схожі ідеї висловлює В. Наумчук, який уважає, що професійна 

підготовка майбутнього вчителя фізичної культури являє собою складну 

багатогранну систему організаційних та педагогічних заходів, спрямовану на 

навчання й виховання вчителя-професіонала, формування в нього професійно 

необхідних знань, умінь, навичок [249; 250]. Г. Олефір стверджує, що 

професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури є цілісним 

процесом засвоєння й закріплення загальнопедагогічних і фахових знань, 

умінь, навичок студентів, засвоєння ними передового педагогічного досвіду 

[257]. 

Як зауважує І. Гринченко, професійну підготовку майбутніх учителів 

фізичної культури доцільно розглядати як процес, що відображає проведення 
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у вищій школі обґрунтованих науково-методичних заходів, які забезпечують 

спроможність педагогів здійснювати професійну діяльність у школі та 

організовувати фізичне виховання учнів на основі дотримання сучасних вимог 

[72, с. 154]. 

З урахуванням різних поглядів науковців визначено, що в дисертації під 

професійною підготовкою майбутніх фахівців фізичної культури розуміється 

процес, спрямований на оволодіння ними знаннями, уміннями, навичками, 

професійно-особистісними якостями, необхідними для успішного здійснення 

професійної діяльності відповідно до сучасних вимог суспільства. Очевидно, 

що під час здійснення професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної 

культури важливо дотримуватися сформульованих фахівцями загальних 

вимог до шкільного педагога. 

Зокрема, О. Хомич відзначає, що в контексті сучасних демократичних 

змін у суспільстві зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя має ґрунтуватися на ідеях гуманної педагогіки та спрямовуватися на 

відпрацювання студентами власної концепції сприймання дитини як 

унікальної цінності, засвоєння умінь реалізувати особистісно-гуманний підхід 

до кожного школяра. А це, у свою чергу, вимагає виконання таких важливих 

завдань: виховання в майбутніх учителів віри в кожного учня, а також у свої 

педагогічні можливості і здібності правильно його виховати, формування 

вміння творчого розв’язання педагогічних завдань, а також прагнення до 

самовдосконалення [372, с. 13]. Оскільки в сучасному соціумі ставляться 

принципово нові вимоги до педагогічних працівників, О. Хомич також 

пропонує відмовитися від набутих стереотипів у підготовці майбутніх 

фахівців та організовувати освітній процес у вищій школі в такий спосіб, щоб 

студенти пройшли послідовно всі стадії професійного становлення, які б 

забезпечували формування в них цілісного досвіду самостійної професійної 

діяльності [373, с. 29–30]. 
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Ідеї вказаної дослідниці значною мірою перегукуються з думками інших 

сучасних учених. Так, В. Ковальчук підкреслює, що сучасний учитель 

передусім має бути кваліфікованим професіоналом, свідомим і відданим 

патріотом України, тонким психологом, який на високому рівні володіє 

інформаційними й педагогічними технологіями» [175, с. 15]. За 

Т. Шестаковою, сучасні гуманістичні пріоритети вищої педагогічної освіти 

передбачають забезпечення розкриття суб’єктності майбутніх учителів, 

розвитку в них самостійності, творчої активності, відповідальності за власний 

професійний розвиток [396, с. 3]. 

Як установлено, у багатьох наукових працях конкретизуються вимоги до 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури, визначаються подальші 

перспективи розвитку вищої фізкультурно-педагогічної освіти. Так, відомі 

фахівці в зазначеній царині В. Панюков, В. Патрушев, В. Платонов, 

М. Туленков наголошують, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

формується принципово нова методологія державної фізкультурно-

спортивної політики, яка передбачає замість формальної погоні за масовістю 

фізкультурно-спортивного руху шукати шляхи забезпечення в межах різних 

колективів рекреаційно-оздоровчого та профілактичного ефекту. Також 

сьогодні здійснюється зміна адміністративно-командної системи управління 

сферою фізичної культури та спорту на демократичну модель, основу якої 

становлять природні потреби людей у фізичному загартуванні. Тому в 

суспільстві відбувається перехід від жорстко впроваджуваних фізкультурно-

спортивних нормативів і комплексів до проведення активної й 

диференційованої пропаганди здорового способу життя, розкриття впливу 

фізичної культури та спорту на працю, освіту й виховання людей, їхній 

морально-вольовий розвиток; розбудови демократичних спортивних 

відносин, заснованих на розумінні загальнолюдського характеру 

фізкультурно-спортивних цінностей [269, с. 3]. 
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За результатами дослідження О. Тимошенка, удосконалення 

професійної підготовки вчителів фізичної культури в сучасних закладах вищої 

педагогічної освіти має відбуватися за такими напрямами: 1) організація 

професійної підготовки на адміністративному й навчальному рівнях 

(застосування програмно-цільового підходу під час організації науково-

дослідної роботи студентів і професорсько-викладацького складу, різних видів 

практик, спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів); 

2) узгодження змісту навчального плану підготовки вчителів фізичної 

культури з програмами підготовки відповідних фахівців у країнах ЄС та їх 

уніфікація в межах України; 3) використання міждисциплінарних і 

внутрішньодисциплінарних зв’язків завдяки створенню інтегрованих курсів; 

4) застосування навчально-методичних комплексів (навчальні програми, 

посібники, діагностичні засоби оцінювання знань, умінь і навичок); 

5) організація самостійної роботи студентської молоді; 6) включення в 

практичну частину занять завдань для формування інтеграційної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури [350; 351]. 

Доцільно також навести думку Н. Степанченко, відповідно до якої 

основними тенденціями педагогічної підготовки вчителів фізичного 

виховання є такі: розвиток у них мотиваційно-ціннісного ставлення до 

майбутньої професійної діяльності; поглиблення взаємозв’язку із 

загальнонауковою та спортивно-спеціалізованою підготовкою; забезпечення 

міждисциплінарної та внутрішньодисциплінарної інтеграції, комплексного 

використання нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення інноваційного освітнього середовища в закладах вищої 

освіти [336, с. 5, 6]. 

Як свідчить аналіз наведених вище поглядів фахівців, вони 

висловлюють багато цінних думок щодо вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Очевидно, що деякі із цих 

ідей можуть бути реалізовані на практиці лише в тому разі, коли буде 
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забезпечена їхня підготовленість до формування в учнів морально-вольових 

якостей. Проте в прямій формі вказані вище автори це завдання не 

формулюють.  

Інша група вчених у своїх публікаціях приділяє більше уваги виховним 

аспектам педагогічної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури, 

розбудові гуманних стосунків між ним та учнями. Так, В. Будак зазначає, що 

сучасній школі потрібен компетентний, самодостатній, щасливий учитель, 

який здатний створювати гуманні стосунки з учнями, їхніми батьками та 

своїми колегами, забезпечувати особистісне становлення кожного школяра, а 

також організовувати власний професійно-особистісний саморозвиток [38, 

с. 3–6]. О. Дорошенко підкреслює, що професійна підготовка фахівців із 

фізичної культури має будуватися таким чином, щоб значно підвищити якість 

освіти, роль фізичної культури як засобу зміцнення здоров’я [84, с. 180]. 

Є. Захаріна стверджує, що нагальність проблеми підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах 

сучасного суспільства зумовлена актуалізацією соціальних та моральних 

пріоритетів щодо зміцнення і збереження здоров’я молодого покоління як 

майбутнього української нації. Конкретизуючи вимоги саме до вчителя 

фізичної культури в руслі сучасної парадигми освіти, авторка підкреслює, що 

він повинен не лише засвоїти знання й уміння в галузі фізичної культури, але 

й виробити ціннісне ставлення до постійної фізичної активності як засобу 

збереження і зміцнення здоров’я людини. Тому в процесі професійної 

підготовки викладачі мають забезпечити опанування майбутніми вчителями 

фізичної культури комплексу відповідних особистісних якостей, які 

доповнюють уміння навчати учнів фізичних вправ та залучати їх до здорового 

способу життя [126; 128]. 

Як наголошує А. Петров, результатом професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури має стати їхня здатність забезпечувати 

якісний педагогічний супровід здоров’язбережувальної діяльності в системі 
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класної, позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи, 

оптимальний варіант організації освітнього процесу з очікуваними 

результатами, тобто формування здорової особистості у фізичному, 

психічному, соціальному та духовному планах [276, с. 96]. І. Гринченко теж 

уважає, що перед сучасною професійною підготовкою майбутніх учителів 

фізичної культури постає важливе завдання всебічного «гармонічного 

розвитку особистості школяра, його духовного, фізичного і психічного 

здоров’я» [71, с. 104]. 

С. Карасєвич у своїй дисертаційній роботі звертає увагу на той факт, що 

професійна діяльність учителя фізичної культури має свої суттєві особливості, 

що відрізняє її від професійної діяльності вчителів з інших навчальних 

предметів. Серед цих особливостей автор називає такі: велика порівняно з 

навчальним кабінетом навчальна площа, на якій працює вчитель фізичної 

культури (спортивний зал, ігровий майданчик тощо); оскільки колектив учнів 

активно переміщується за місцем проведення заняття (зал, стадіон, ігровий 

майданчик), керівництво ними вимагає від педагога значної концентрації 

уваги та здійснення постійного контролю за високою руховою активністю 

школярів на уроці; необхідність використання вчителем спеціальних засобів 

фізичної культури і спорту: фізичних вправ, оздоровчих сил природи, 

гігієнічних факторів та раціонального використання часу, відведеного для 

занять, за будь-яких погодних умов; в обов’язки вчителя фізичної культури, 

крім проведення занять, входить також організація роботи спортивних секцій, 

тренування збірних шкільних команд із різних видів спорту, планування 

загальношкільних фізкультурно-спортивних заходів та забезпечення їх 

проведення на належному рівні; робота вчителя вказаного профілю 

виконується на високому рівні емоційної напруги, що зумовлюється 

наявністю різноманітної та складної обстановки під час проведення занять із 

деяких розділів навчальної програми, необхідністю здійснення одночасного 

керівництва й контролю за роботою декількох підгруп учнів, які можуть 
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паралельно працювати на різних спортивних знаряддях, спонукання всіх учнів 

до синхронного виконання запропонованих фізичних вправ, усвідомлення 

власної відповідальності за збереження здоров’я та життя учнів; потреба у 

здійсненні вчителем постійного візуального спостереження за правильністю 

виконання завдань із метою запобігання травмам і перевантаженням, наданні 

своєчасної допомоги та забезпеченні страховки під час виконання особливо 

складних фізичних вправ; необхідність використання в роботі зі школярами 

спеціального чи нестандартного спортивного обладнання та інвентарю, 

причому без ризику для здоров’я учнів; існування в роботі вчителя фізичної 

культури труднощів, пов’язаних із тим, що нерідко в один день йому треба 

проводити роботу з різними віковими групами дітей послідовно (урочна 

форма роботи) або одночасно (позакласні та позашкільні заходи), а також 

роботу з великою кількістю школярів різного віку (масові заходи), 

організовувати роботу спортивних секцій тощо; учитель фізичної культури 

має контролювати, щоб підбір фізичного навантаження відбувався з 

урахуванням індивідуального й вікового рівня розвитку дітей, стану їхнього 

здоров’я, особливостей психофізичного розвитку, а також рівня їхньої 

фізичної підготовленості; існування професійно зумовленої необхідності в 

наявності в учителя фізичної культури вольового, командного голосу, 

оволодінні педагогом спеціальною фаховою термінологією [159, с. 77, 78]. 

Очевидно, що виявлені особливості треба враховувати в процесі 

організації та здійснення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури. У науковій літературі також відзначається, що сьогодні 

актуалізувалася необхідність розширення функцій педагогічної взаємодії цих 

учителів з учнями. При цьому якщо в межах застарілої традиційної моделі 

вчитель фізичної культури виконував обов’язки насамперед масовика-

витівника та (або) тренера-інструктора, то в сучасній інноваційній моделі цей 

педагог має стати кваліфікованим наставником і фасилітатором, який здатний 

реалізовувати ряд таких важливих функцій: еколого-просвітницьку, 
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прогностично-організаційну, виховно-освітню, адаптивно-розвивальну, 

рефлексивно-фасилітативну. У свою чергу, це створює сприятливі умови для 

формування в молоді фізкультурно-спортивних потреб і залучення її до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом [159; 136]. 

Розкриваючи зміст сучасних вимог до підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури та спорту, вітчизняні фахівці в галузі фізичної культури 

(О. Антоненко, Ю. Васьков, Н. Винник, Е. Вільчковський, Л. Демінська, 

Н. Долбишева, В. Дручик, А. Дубенчук, Ю. Зайцева, Є. Захаріна, Л. Іванова, 

С. Ігнатенко, С. Карасєвич, В. Мазін, Т. Ніжевська, Г. Остапенко, Т. Ротерс, 

О. Стасенко, С. Табінська, О. Циганок, С. Жестков, Б. Шиян) також 

відзначають, що ця підготовка має здійснюватися з використанням 

інноваційних технологій і методик, гнучких (варіабельних) засобів і активних 

методів навчання, враховувати прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід 

роботи вищої школи, базуватися на принципах гуманізації й демократизації 

освіти, а також на ідеях особистісно-орієнтованого підходу. Це сприятиме 

забезпеченню підготовки майбутніх учителів фізичної культури як фахівців, 

які не лише мають глибокі знання та достатній рівень фізичної 

підготовленості, але й спроможні кваліфіковано використовувати набуті за 

період навчання знання та практичні навички в майбутній педагогічній 

діяльності. У працях указаних авторів також відзначається, що одним із 

першочергових завдань майбутніх учителів фізичної культури є організація та 

реалізація на високому рівні процесу виховання учнів [10; 39; 45; 53; 78; 86; 

87; 124; 127; 146; 147; 157; 158; 215; 262; 295; 316; 333; 342; 399]. 

Ці міркування повністю узгоджуються з висновками інших науковців 

(О. Ажиппо, Б. Без’язичний, Т. Дерека, Л. Демінська, С. Ігнатенко, 

Ю. Зайцева, О. Стасенко, Н. Степанченко та ін.), які наголошують на 

необхідності усунення суттєвих вад у сучасній професійній підготовці 

майбутніх учителів фізичної культури, що спричиняють такі недоліки в їхній 

педагогічній діяльності: фізичне виховання учнів спрямовується переважно на 
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розвиток рухових функцій, практично відсутня орієнтація на всебічний 

розвиток школяра, формування його особистісних якостей; проведення уроків 

фізичної культури відбувається за аналогією з тренувальними заняттями зі 

спортивної практики, що не дозволяє досягти очікуваного виховного ефекту; 

у педагогічній діяльності вчителів фізичної культури практично не 

реалізуються цільові установки на формування в особистості учня здібностей 

і прагнення до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти; теорія 

фізичного виховання обмежено розглядає педагогічні компетенції виключно 

як сферу практичної діяльності, ігноруючи теоретичні аспекти педагогіки, які 

систематизують практику [5; 22; 78; 79; 123; 147; 315; 332; 375; 376]. 

На підставі цього науковці дійшли висновку про необхідність 

комплексного вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури, пошуку нових підходів до її здійснення, розробки 

й реалізації інноваційних освітніх технологій. Це повністю узгоджується зі 

сформульованими в дисертації висновками про те, що вчителі фізичної 

культури основну увагу приділяють розвитку фізичних якостей учнів, 

недооцінюючи й не реалізуючи на практиці значний потенціал фізичної 

культури в плані формування особистісних якостей школярів, насамперед 

морально-вольових. Однією з причин наявної ситуації є те, що в процесі 

професійної підготовки цих педагогів у вищій школі не забезпечувалось 

оволодіння ними необхідними для здійснення цього процесу знаннями та 

вміннями. 

Зазначимо, що в контексті порушеної проблеми особлива увага 

приділялась аналізу наукових праць, присвячених проблемі підготовки 

майбутніх учителів до формування в учнів (насамперед підліткового віку) 

різних груп особистісних якостей, центральне місце серед яких займали 

морально-вольові якості. Окремі результати цього аналізу наведено в 

авторських працях [88; 89]. 
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Зокрема, значний інтерес у контексті порушеної проблеми викликали 

теоретичні ідеї Г. Титової щодо здійснення підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до виховання спортивних лідерських якостей учнів 

основної школи, які вона виклала у своїй дисертаційній роботі. Як конкретизує 

авторка, під лідерськими спортивними якостями вона розуміє «якості 

особистості, які вона виявляє в командно-ігрових видах спортивної діяльності 

в процесі опанування різних видів спорту» [353, с. 158]. 

До групи цих якостей Г. Титова відносить такі: ініціативність, 

відповідальність, організаторські здібності й якості, уміння оцінювати 

командну та ігрову ситуацію, спортивне честолюбство, здатність приймати 

рішення на користь команди. Як бачимо, значна частина цих якостей співпадає 

зі списком визначених нами основних морально-вольових якостей підлітків. 

Дослідницею доведено, що реалізація обґрунтованих нею педагогічних умов 

та методики підготовки майбутніх учителів до формування спортивних 

лідерських якостей підлітків дійсно забезпечує підвищення рівня 

сформованості їхніх морально-вольових якостей [353, с. 158]. 

Як визначено на основі аналізу наукової літератури, значний внесок у 

дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей школярів зробила Ю. Ковальова. Так, 

вона зазначає, що сьогодні система вищої освіти в галузі фізичної культури та 

спорту потребує нового підходу до професійної підготовки майбутніх 

фахівців, який би міг «не тільки реалізовувати завдання оволодіння 

теоретичними знаннями, навичками та уміннями, розвитку розумових і 

фізичних, а й формування морально-вольових здібностей, які потрібні для 

збереження та зміцнення здоров’я» [173, с. 106]. 

Ю. Ковальова робить висновок про те, що професійна підготовка 

майбутніх учителів фізичної культури як процес реалізації відповідної 

системи організаційних та педагогічних заходів має забезпечувати оволодіння 

студентами професійними знаннями, уміннями, навичками, накопичення 
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практичного досвіду педагогічної роботи, причому чільне місце в цій системі 

має відводитися вихованню особистості майбутнього вчителя фізичної 

культури, формуванню в нього готовності до формування морально-вольових 

якостей школярів [171, с. 165]. У світлі цього авторка констатує наявність 

сьогодні актуальної потреби в забезпеченні оволодіння студентами 

фізкультурно-педагогічних спеціальностей різними методами, прийомами, 

засобами й механізмами реалізації процесу формування морально-вольових 

якостей учнів в освітньому процесі школи. 

Підсумовуючи, Ю. Ковальова зазначає, що сьогодні професійна 

підготовка майбутнього вчителя фізичної культури повинна мати ґрунтовну 

теоретичну базу із цього питання, а також створювати для майбутніх фахівців 

можливості застосування своїх знань на практиці. За результатами наукового 

пошуку дослідниці, одним з ефективних шляхів розв’язання порушеної 

проблеми визначено внесення до навчальних планів із підготовки майбутнього 

вчителя вказаного профілю відповідних спецкурсів, факультативів, які 

сприяли б формуванню готовності студентів до розвитку морально-вольових 

якостей школярів, адже саме зміст освітньої галузі «Фізична культура» 

вимагає формування цих якостей у школярів, створення в них уявлень про 

вплив занять фізичною культурою на розвиток їхніх морально-вольових 

якостей, засвоєння учнями норм моралі та вмінь керуватися її правилами в 

реальному житті [171, с. 164]. 

Зокрема, авторка в процесі проведення дослідження розробила та 

впровадила в освітній процес спецкурс «Основи підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури до формування морально-вольових якостей у 

старшокласників». Як уточнює Ю. Ковальова, для успішного здійснення цього 

процесу необхідно було передбачити засвоєння майбутніми шкільними 

педагогами додаткового теоретичного матеріалу, оволодіння ними 

відповідною практичною діяльністю. Тому викладання цього курсу 

спрямовувалося на виконання таких завдань: 1) забезпечення оволодіння 
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майбутніми вчителями фізичної культури системою знань, умінь і навичок, що 

стосуються морально-вольових якостей, ознайомлення студентів з методами, 

прийомами та засобами їх формування; 2) у процесі викладання фахових 

дисциплін здійснення розвитку в студентів інтересу й активізації їхньої 

освітньої діяльності, спрямованої на формування морально-вольових якостей 

школярів; 3) залучення майбутніх учителів фізичної культури до практичної 

діяльності з формування морально-вольових якостей учнів; 4) сприяння 

становленню самоактуалізації студентів до формування морально-вольових 

якостей у старшокласників; 5) цілеспрямоване формування в майбутніх 

педагогів професійно необхідних якостей, у тому числі морально-вольових 

[171, с. 164]. 

На підставі викладеного можна підсумувати, що в науковій літературі 

відзначається актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, проте 

комплексно ця проблема не досліджувалася. Як свідчать результати наукових 

розвідок, у науковій літературі висвітлені лише окремі аспекти цієї проблеми, 

сформульовані окремі важливі теоретичні положення стосовно її розв’язання. 

Це питання знайшло своє відображення в таких авторських працях: [88; 89]. 

У руслі порушеної проблеми доцільно також проаналізувати практичні 

аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи. Зокрема, як відзначається 

в Державному освітньому стандарті, професійна підготовка майбутніх 

учителів указаного профілю здійснюється за трьома напрямами: 

загальнокультурним, психолого-педагогічним і методичним. Уточнимо, що в 

дисертації першочергова увага приділялася реалізації двох останніх із них. 

Так, реалізація психолого-педагогічного напряму в професійній 

підготовці майбутніх учителів фізичної культури забезпечує оволодіння ними 

загальними знаннями про здійснення педагогічної діяльності й уміннями 

використовувати їх на практиці. Ця підготовка реалізується під час вивчення 
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студентами таких навчальних предметів, як: «Загальна психологія», «Вікова 

психологія», «Психологія фізичної культури та спорту», «Психологічні 

аспекти фізкультурно-спортивної діяльності», «Педагогіка», «Основи 

педагогічної майстерності», «Педагогічні аспекти фізкультурно-спортивної 

діяльності», «Рухливі й національні ігри з методикою викладання» тощо. 

Методичний напрям у здійсненні професійної підготовки майбутніх 

учителів указаного профілю передбачає оволодіння ними системою 

методичних та фахових знань, необхідних для роботи з учнями, а також 

спеціальними технологіями, методами, прийомами здійснення фізичного 

виховання учнів з урахуванням сучасних вимог. Цей напрям реалізується 

через викладання таких дисциплін, як: «Вступ до спеціальності», «Теорія і 

методика фізичного виховання», «Теорія і методика юнацького спорту», 

«Історія фізичної культури», «Рухливі і національні ігри з методикою 

викладання», «Гімнастика з методикою навчання», «Спортивні ігри з 

методикою навчання» тощо. 

Слід зазначити, що в контексті порушеної проблеми було 

проаналізовано зміст багатьох підручників та науково-методичних посібників 

з указаних вище курсів (наприклад, такі: [145; 176; 283; 300; 374; 376; 377; 400; 

401; 402] та ін.), які можуть використовуватися викладачами в процесі 

навчання студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей. Як 

засвідчують результати цього аналізу, в опрацьованих навчальних та науково-

методичних працях питання формування морально-вольових якостей 

школярів або взагалі не обговорюється, або в них лише фіксується 

необхідність здійснення цього процесу. Проте слід підсумувати, що в цих 

працях не було представлене науково-методичне забезпечення формування 

морально-вольових якостей учнів, а тим більше – з урахуванням їхніх вікових 

особливостей. 

Аналогічні результати були отримані й під час вивчення багатьох 

навчально-освітніх та робочих навчальних програм із дисциплін психолого-
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педагогічного та методичного блоків, які були складені викладачами різних 

закладів вищої освіти, що здійснюють професійну підготовку майбутніх 

учителів фізичної культури. Серед цих документів були, наприклад, такі: 

- програма навчальної дисципліни «Історія фізкультурно-спортивного 

руху» для підготовки магістрів за фахом 014 «Середня освіта (Фізична 

культура)», програма навчальної дисципліни «Психологія спорту та здорового 

способу життя» для підготовки бакалаврів галузі знань 01 «Освіта», 

спеціальності 014 «Середня освіта: фізична культура», 017 «Фізична культура 

і спорт», Програма навчальної дисципліни «Нові технології фізичного 

виховання для підготовки студентів спеціальності 014 «Середня освіта», 017 

«Фізична культура і спорт», освітнього ступеня «магістр», робоча програма 

виробничої практики за фахом для підготовки магістрів за фахом 014 

«Середня освіта (Фізична культура)», розроблені викладачами 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [282; 

283; 293]; 

- програма дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», 

напрям підготовки 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 

спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)», робоча програма 

нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрямів 

підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010202 «Спорт», 6.010203 

«Здоров’я людини», програма навчальної дисципліни «Теорія та методика 

дитячо-юнацького спорту» напряму підготовки 0102 «Фізичне виховання і 

спорт», спеціальність 7.01020201 «Олімпійський і професійний спорт», 

програма дисципліни «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична 

культура», освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст», які були 

розроблені викладачами Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка [244; 245; 246; 281]; 

- робоча програма «Методика викладання спортивних дисциплін у 

вищих навчальних закладах» для студентів за освітньою програмою «Фізичне 



110 
 

виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», Робоча програма 

«Фізичне виховання у вищих навчальних закладах для студентів» за освітньою 

програмою «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт», розроблені викладачами Запорізького національного технічного 

університету [291; 292]; 

- програма дисципліни «Фізичне виховання і спорт» напряму 

підготовки студентів 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я», 

спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень 

— «бакалавр», програма дисципліни «Педагогіка фізичного виховання» 

напряму підготовки 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я», спеціальність 

6.010201 «Фізичне виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень — 

«бакалавр», розроблена викладачами Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди [224; 225; 294; 378]. 

Для виявлення реального стану підготовки студентів фізкультурно-

педагогічних спеціальностей до формування морально-вольових якостей 

школярів ураховувались також дані пілотного дослідження. Зокрема, за 

результатами цього дослідження, лише 5,6 % викладачів здійснюють 

цілеспрямовану роботу в цьому напрямі, 66,4 % приділяють увагу цьому 

питанню час від часу. Як наслідок – лише близько 4 % студентів були впевнені 

в тому, що вони можуть успішно здійснювати цей процес, а майже 70 % 

визначили свою неготовність до формування морально-вольових якостей 

школярів, особливо в підлітків, які перебувають на перехідному етапі свого 

розвитку. Крім того, майже 90 % респондентів визнали, що у вищій школі 

питанням формування морально-вольових якостей школярів і, зокрема, учнів 

основної школи увага приділяється лише час від часу, тому такі обговорення 

суттєво не впливають на стан мотивів студентів щодо оволодіння відповідною 

готовністю. 

За результатами опитування студентів фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей також установлено, що викладачі та керівники виробничої 
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(педагогічної) практики не приділяють достатньо уваги формуванню в них 

знань, умінь, професійно-особистісних якостей, потрібних для формування 

морально-вольових якостей учнів, у тому числі підліткового віку. Схожі 

результати отримані й під час опитування викладачів. Так, майже 68 % із них 

визнали, що під час практики дійсно не приділяють особливої уваги питанню 

здійснення спеціальної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

Отже, можемо констатувати, що в процесі здійснення професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури не забезпечується 

цілеспрямоване оволодіння ними знаннями й уміннями, необхідними для 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Це зумовлює 

необхідність внесення до цієї підготовки принципових змін, що вимагає 

включення в неї як важливого структурного складника підготовки майбутніх 

педагогів до організації й реалізації вказаного процесу. На підставі 

викладеного також уточнено, що під підготовкою майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи в 

дисертації розуміється педагогічний процес, спрямований на забезпечення 

здатності цих учителів успішно формувати згадані якості в особистості на 

зазначеному етапі її шкільного навчання. 

 

2.2 Структурні компоненти готовності студентів фізкультурно-

педагогічних спеціальностей до формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи  

 

За висновками багатьох науковців, результатом професійної підготовки 

майбутніх фахівців, у тому числі майбутніх учителів фізичної культури, є 

готовність до професійної діяльності. При цьому в процесі проведення 

наукового пошуку визначено, що готовність студентів указаного профілю до 

формування морально-вольових якостей учнів підліткового віку є необхідною 
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складовою їхньої професійної готовності. Тому для визначення її структури та 

змісту доцільно спочатку розкрити сутність терміна «готовність» та уточнити 

авторське трактування поняття готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до професійно-педагогічної діяльності. 

У світлі цього слід нагадати, що в психолого-педагогічній літературі 

історично склалися різні підходи до визначення самого поняття «готовність». 

Зокрема, це поняття трактується вченими як: відповідна установка людини, 

рівень особистісної орієнтації (В. Левченко, В. Ядов [202; 412] та ін.); 

особливий психічний та психологічний стан особистості, модель вірогідної 

поведінки та способів діяльності (В. Давидов, В. Сластьонін [75; 322; 323; 324] 

та ін.); умова успішного виконання діяльності (М. Дьяченко, Л. Кандибович 

[108; 154; 155] та ін.), інтегративне утворення, синтез мотивів, ситуацій, знань, 

умінь і навичок, особистісних якостей (М. Котик, Н. Кузьміна [181; 194]), 

прояв відповідних здібностей та здатностей людини (Р. Санжаєва [305, с. 113]. 

Очевидно, що різноманітність визначень указаного терміна зумовила 

неоднозначність трактувань і поняття готовності майбутнього вчителя 

фізичної культури до професійної діяльності. 

Так, Л. Єлісєєва вважає, що під цим поняттям слід розуміти системне 

поєднання особистісних якостей, достатнього рівня сформованості знань, 

умінь і навичок, стійкої мотивації до педагогічної діяльності, які в сукупності 

забезпечують ефективне здійснення професійної діяльності [109, с. 54]. 

М. Данилко визначає цю готовність як інтегративний стан особистості, що 

включає оптимальну систему знань, умінь, навичок, потреб, мотивів і 

здібностей, тобто все те, що становить професійні якості педагога вказаного 

профілю та його ставлення до діяльності [76, с. 14]. 

Як стверджують інші науковці (Н. Бєлікова, С. Гаркуша, Г. Остапенко), 

готовність майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної 

діяльності – це цілісний прояв особистості, комплекс необхідних знань, умінь 

і навичок, результат професійної освіти та виховання, соціальної зрілості 
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особистості [29; 60; 263]. Певною мірою схоже визначення пропонує 

С. Карасєвич, на думку якого зазначена готовність являє собою особистісну 

якість людини, що динамічно розвивається й відображає необхідний рівень 

сформованості знань, умінь і навичок, стійку мотивацію в галузі фізкультурно-

спортивної діяльності, достатній рівень сформованості для проведення цієї 

діяльності [160, с. 28]. Н. Винник під готовністю майбутнього вчителя до 

здійснення професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти 

розуміє цілісний вияв особистості та її спрямованість на виконання комплексу 

професійних дій для досягнення очікуваного результату [45, с. 9]. 

Зазначимо, що особливий інтерес у контексті дослідження викликала 

наукова праця В. Желанової, у якій було визначене поняття саме готовності 

майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів. Так, під цим поняттям дослідниця розуміє інтегративне 

особистісне утворення, що «має синтетичну природу й містить багатопланову 

систему професійних знань, умінь і навичок, а також якостей і станів» [114, 

с. 6]. 

У сучасних умовах впровадження компетентнісного підходу в освітній 

процес вищої школи доцільно також звернути увагу на аналіз наукових праць, 

автори яких висловлюють власну думку щодо того, як корелюють між собою 

поняття «професійна компетентність» і «професійна готовність» стосовно 

вчителя загалом та вчителя фізичної культури зокрема. Як установлено, деякі 

науковці ці поняття сприймають як еквівалентні. Наприклад, за С. Шишовим, 

професійна компетентність – це загальна здатність фахівця мобілізувати в 

професійній діяльності свої знання, вміння, а також узагальнені способи 

виконання дій [397, с. 262]. До прихильників цієї групи можна також віднести 

таких учених, як М. Лянной, Т. Однолеток, Н. Степанченко та інших, які 

результат професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

вбачають у досягненні ними необхідного рівня підготовленості, який би 
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забезпечив готовність педагогів до фахової діяльності (прояв ними 

професійної компетентності) [256; 337; 423]. 

Схожі ідеї висловлюють також А. Лугова та Є. Дмитрієв. Як 

стверджують автори, професійна компетентність передбачає наявність у 

фахівця особистісних якостей, «сукупність яких визначає ступінь готовності 

до професійної діяльності (професійну готовність)». У свою чергу, 

сформована на певному рівні готовність до професійної діяльності дає змогу 

випускникові кваліфіковано й самостійно діяти «відповідно до набутих у 

період підготовки компетенцій, забезпечуючи тим самим формування й 

подальший розвиток його професійної компетентності» [210]. 

За висновками інших учених, професійна компетентність включає в себе 

професійну готовність. Наприклад, Ю. Курнишев уважає, що професійну 

компетентність учителя фізичної культури можна визначити як «сукупність 

індивідуально-особистісних особливостей і готовності вчителя фізичної 

культури як суб’єкта педагогічного впливу, що забезпечують здатність 

структурувати наукові та практичні знання з метою ефективної організації 

процесу фізичного виховання для успішного вирішення поставлених завдань» 

[197, с. 67–68]. Схожі ідеї висловлюють Н. Степанченко та В. Черняков, які під 

професійною компетентністю вчителя фізичної культури розуміють 

інтегративний стан його особистості, якому притаманні високий рівень 

теоретичної, методичної, практичної та психічної готовності до виконання 

професійно-педагогічної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, а 

також сформованість особистісних якостей педагога та здатність до прояву 

соціально-педагогічної активності [337; 384]. Н. Степанченко також уточнює, 

що готовність до професійно-педагогічної діяльності можна також сприймати 

як провідну ознаку професійної компетентності [337, с. 115]. 

На підставі викладеного визначено, що в дисертації під готовністю 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи розуміється цілісне особистісне утворення, що 
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забезпечує здатність педагога успішно здійснювати цей процес. Зазначена 

готовність є важливим складником професійної готовності (професійної 

компетентності) майбутніх фахівців фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей. 

Відповідно до поставлених завдань дослідження, у дисертації також 

передбачалося визначити структуру та зміст готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. Для уточнення авторської позиції із цього питання було опрацьовано 

відповідну наукову літературу, зокрема наукові праці, у яких визначалися 

структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури. 

Так, А. Шевченко в структурі професійної готовності майбутніх 

учителів фізичної культури виокремила такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний (включає мотиви, мету, ціннісні установки студентів, що 

забезпечують їхнє ставлення до майбутньої професійної діяльності як до 

цінності та потреби у формуванні й самовихованні власної професійної 

компетентності); пізнавально-оціночний (сформованість у майбутніх учителів 

знань та уявлень про зміст педагогічної професії та вимоги професійних ролей; 

знань про структуру педагогічної діяльності, шляхи вирішення професійних 

завдань, здійснення самооцінювання своєї професійної підготовленості); 

емоційно-вольовий (керування у своїй професійній діяльності засвоєними 

професійними цінностями, сформованість почуття відповідальності за 

результат власної діяльності, здатність здійснювати самоконтроль, уміння 

керувати емоціями); операційно-діючий (містить сукупність професійних 

знань, умінь і навичок, засоби виконання професійних завдань); когнітивний 

(об’єднує в собі: сукупність знань майбутнього вчителя фізичної культури про 

себе, власні здібності, потреби, інтереси, цілі у співставленні зі знаннями про 

можливості, що існують в об’єктивній дійсності; знання про майбутню 

педагогічну діяльність, сутність і способи самовиховання професійної 
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компетентності; здатність до систематизації й узагальнення знань) [395, 

с. 379]. 

Як уточнює авторка, забезпечення мотиваційно-ціннісного компонента 

спроектованої готовності сприяє підвищенню рівня самостійності, 

конкурентоздатності та професіоналізму майбутніх учителів, активному їх 

включенню в професійну діяльність, опануванню професійно необхідних 

знань, умінь, навичок, якостей (зокрема таких, як: працьовитість, 

організованість, ініціативність, сила волі, дисциплінованість, акуратність, 

активність, цілеспрямованість), практичного досвіду. А. Шевченко вважає, що 

пізнавально-оціночний компонент зазначеної готовності забезпечує здатність 

майбутнього педагога поступово оволодівати професійно необхідними 

знаннями й адекватно оцінювати поточний стан їхньої сформованості в себе. 

Емоційно-вольовий компонент, відображаючи розвиненість у вчителя 

фізичної культури морально-вольової сфери, засвідчує його змогу успішно 

виконувати свої професійні обов’язки. На думку авторки, операційно-діючий 

компонент дозволяє розглядати готовність майбутнього вчителя фізичної 

культури як діяльнісну категорію, що забезпечує його самопізнання, 

саморозвиток, самовиховання через оволодіння педагогічним досвідом. 

Когнітивний компонент спроектованої готовності майбутнього вчителя 

фізичної культури закладає теоретичну основу для оволодіння ним іншими 

компонентами професійної готовності [395, с. 379]. 

Загалом не заперечуючи наукову новизну сформульованих А. Шевченко 

ідей, уважаємо за необхідне зазначити, що в представленій нею структурі 

професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури пізнавально-

оціночний та когнітивний компоненти чітко не розведені між собою, тому 

доцільно було б об’єднати їх в один компонент. 

За поглядами Є. Жуковського, професійна готовність майбутніх 

фахівців фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності 

школярів об’єднує в собі такі структурні компоненти: мотиваційний 
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(розуміння студентами суті й соціального значення обраної професії, прояв 

прагнення до особистісного та професійного зростання, уміння мотивувати 

свої інтерес); гностичний (відображає володіння майбутніми фахівцями 

професійно спрямованою системою теоретичних знань, уміннями 

здійснювати й аналізувати власну професійну діяльність, визначати 

перспективи розвитку навчально-матеріального забезпечення, вивчати 

передовий досвід тощо); технологічний (виявляється у фізичній досконалості 

студента, що передбачає його фізичну розвиненість, фізичну підготовленість, 

оволодіння потрібними руховими вміннями та дозволяє в майбутньому 

використовувати набуті під час навчання в закладі вищої освіти професійні 

знання в практичній діяльності зі школярами); рефлексивний (визначається 

спрямованістю на розвиток самосвідомості: самоорганізація творчої 

активності, аналіз себе, свого психологічного стану, своєї розумової 

діяльності, зокрема здатності критично ставитися до своєї особистості, 

професійних якостей як фахівця фізичної культури) [116, с. 41–42]. 

Результати аналізу наведеної вище структури професійної готовності 

майбутніх фахівців засвідчують, що в ній не вистачає компонента, який би 

відображав засвоєння ними знань і вмінь у галузі загальної педагогіки. Проте 

очевидно, що без оволодіння людиною цими знаннями й уміннями вона не 

зможе організувати ефективну взаємодію зі школярами. 

У дослідженні визначено, що І. Шурхал виокремила такі структурні 

компоненти готовності майбутнього фахівця фізичного виховання до 

професійної діяльності: мотиваційний (сформованість мотивації майбутніх 

учителів фізичної культури до професійного навчання: потреби в ньому та 

конкретизації студентами власних інтересів, цілей, прагнень у здійсненні 

освітньої діяльності); когнітивний (сформованість у майбутніх шкільних 

педагогів указаного профілю теоретико-методичних знань); практично-

діяльнісний (засвоєння студентами професійно-зорієнтованих умінь і 

навичок); рефлексивний (здатність майбутніх учителів фізичної культури 
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критично ставитися до сформованості в себе особистісних і професійних 

якостей, уміння використовувати методи та прийоми самоконтролю) [406, 

с. 266]. 

Схожі погляди щодо визначення структурних компонентів професійної 

професійної готовності вчителя фізичної культури має Ю. Мусхаріна. Серед 

цих компонентів вона називає такі: мотиваційний (усвідомлене ставлення 

студентів до інтеріоризації суспільно-педагогічних і фізкультурних 

цінностей); когнітивний (засвоєння майбутніми педагогами професійних 

знань); діяльнісний (оволодіння студентами найбільш значущими групами 

вмінь); рефлексивний (опанування майбутніми вчителями фізичної культури 

вмінь правильної організації та реалізації майбутніми вчителями рефлексивної 

діяльності) [103; 242, с. 192]. Аналогічні ідеї стосовно структури професійної 

готовності майбутніх учителів фізичної культури висловлює А. Боднар, яка 

визначає в ній такі самі компоненти: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний 

та рефлексивний [35, с. 6, 7]. 

Слід зазначити, що запропонована А. Боднар, І. Шурхал, 

Ю. Мусхаріною структура професійної готовності майбутніх учителів 

фізичної культури є в цілому досить логічною та системною. Водночас 

уважаємо за необхідне відзначити, що рефлексивні вміння й навички є 

важливим складником системи професійних умінь і навичок майбутніх 

учителів фізичної культури. Тому вважаємо, що не було необхідності 

додатково вводити рефлексивний компонент, а рефлексивні вміння варто було 

додати до складу практично-діяльнісного компонента. 

Як зазначалося раніше, Н. Степанченко практично ототожнює поняття 

професійної компетентності й готовності, тому визначені авторкою 

компоненти цієї компетентності можна сприймати як компоненти відповідної 

готовності. Зокрема, на думку дослідниці, ефективність професійної 

діяльності визначається сукупністю таких функціональних компонентів 

професійно-педагогічної компетентності (готовності) вчителя фізичного 
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виховання: мотиваційно-педагогічний (мотиваційно-ціннісний) (відображає 

спрямованість, мотиви, потреби студентів у навчанні, їхні ціннісні орієнтації 

стосовно професійної діяльності вчителя фізичної культури); когнітивно-

педагогічний (охоплює знання предмета (фізичної культури), психолого-

педагогічних і методичних засад його викладання, що становить 

інтелектуальну основу роботи вчителя); конструювально-педагогічний 

(конструювально-проектувальний) (включає аналіз, синтез, цілепокладання, 

структурування, корекцію, контроль та аналіз студентами перспектив 

наступних циклів фізичного виховання); організаційно-педагогічний 

(організаційно-управлінський) (пов’язаний зі здатністю й готовністю 

майбутніх учителів фізичної культури належним чином організовувати 

освітній процес, управляти їм і здійснювати моніторинг його ефективності, 

вчасно виявляти недоліки в організації фізичного виховання та виправляти їх); 

педагогічно-технологічний (операційно-технологічний) (відображає 

володіння студентами психолого-педагогічними вміннями й навичками щодо 

викладання предмету «Фізична культура», що забезпечують послідовне й 

оптимальне розв’язання завдань фізичного виховання учнів); педагогічно-

рефлексивний (аналітико-рефлексивний) (забезпечує самоусвідомлення, 

самоконтроль, самооцінку майбутнього вчителя) [337, с. 115–120]. 

За Н. Винник, професійна готовність майбутніх учителів фізичної 

культури складається з таких компонентів: мотиваційний (зацікавленість в 

організації професійно-педагогічної діяльності в школі; уміння вмотивувати 

учнів); діяльнісний (використання засвоєних знань і вмінь у педагогічній 

взаємодії зі школярами); когнітивний (засвоєння професійно необхідних 

знань); особистісний (сформованість професійно важливих якостей, здатність 

до самоаналізу власної педагогічної діяльності) [45, с. 68, 69]. На думку 

О. Ажиппо, професійна готовність майбутніх учителів фізичної культури 

являє собою інтегративне утворення на основі розвиненості відповідних 

потреб і здібностей особистості, сформованості системи професійних знань, 
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умінь і навичок; активного стану людини, що забезпечує її самореалізацію в 

постановці й вирішенні певних завдань з урахуванням конкретних умов і 

власного досвіду [5, с. 108]. 

Як відзначає Р. Карпюк, указана готовність майбутніх учителів фізичної 

культури поєднує в собі установку на конструктивні стосунки з учнями, 

розвинене педагогічне мислення, уміння оперативно орієнтуватися в різних 

ситуаціях, правильно визначати й аналізувати педагогічні завдання. Як 

наслідок, у цій готовності можна виокремити такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний (орієнтація на діалогічний стиль спілкування, прагнення до 

самоаналізу та вивчення індивідуальних особливостей учнів); теоретичний 

(засвоєння теоретичних знань, алгоритмів педагогічних дій тощо); діяльнісний 

(засвоєння професійно необхідних умінь: гностичних, комунікативних, 

організаторських, конструктивних); особистісний (педагогічне мислення, 

рефлексивні здібності, емпатія). Як бачимо, позиція Р. Карпюка стосовно 

структури професійної готовності майбутнього вчителя фізичної культури 

значною мірою збігається з позицією попереднього автора із цього питання 

[161, с. 8]. 

Як уважають Н. Бєлікова, С. Гаркуша, Г. Остапенко, готовність 

майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності 

забезпечується інтеграцією розвиненої мотивації до оволодіння нею та її 

здійснення, глибоких теоретичних знань і практичних умінь, здобутих під час 

навчання у вищій школі, а також професійно важливих особистісних якостей. 

На цій підставі зазначені науковці зробили висновок про те, що професійна 

готовність майбутніх учителів фізичної культури включає в себе 

психологічну, науково-теоретичну, практичну, фізичну та психофізичну 

готовності [29; 60; 263]. 

За висновками І. Шапошнікової, професійна готовність майбутніх 

учителів фізичної культури об’єднує в собі такі компоненти: культурно-

світоглядний (прояв студентами широкого кругозору, усвідомлення 
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соціальної значущості завдань фізичної культури в соціумі, взяття активної 

участі в прогресивному реформуванні галузі, пов’язаної з розвитком фізичної 

культури представників різних верств населення); професійний (володіння 

майбутніми педагогами фундаментальними знаннями в царині фізичної 

культури, спеціальними знаннями з різних аспектів педагогічної діяльності, 

уміннями проводити фізкультурно-оздоровчу, спортивно-масову й виховну 

роботу з людьми різного віку, а також роботу за своєю конкретною 

спеціальністю); соціально-психологічний (засвоєння студентами естетичних і 

моральних норм та вимог до них як до майбутніх педагогів, оволодіння 

вміннями спілкування з людьми, які займаються фізичною культурою та 

спортом, здійснення їхнього фізичного виховання); професійно-прикладний 

(оволодіння майбутніми вчителями фізичної культури технічною, фізичною та 

функціональною готовністю, що дає змогу фахівцю демонструвати необхідні 

прийоми, вправи, елементи техніки відповідного виду спорту; наявність у 

педагога міцного здоров’я, що є необхідною передумовою для успішного 

долання ним різної сили фізичних та психічних навантажень) [394, с. 394]. 

Особливу цінність у контексті порушеної проблеми мали ідеї 

В. Желанової, яка у своїй праці визначила структуру готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей 

школярів. Як уважає авторка, структуру цієї готовності складають дві 

підсистеми: тривала готовність, що являє собою стійкий комплекс професійно 

необхідних знань, умінь, навичок, якостей, властивостей, які забезпечують 

успішне формування педагогом морально-вольових якостей учнів; ситуативна 

готовність, що забезпечує внутрішній психічний настрій людини на прояв 

професійної компетентності в роботі зі школярами, своєчасне подолання 

труднощів у процесі формування в них морально-вольових якостей [114, с. 7]. 

В. Желанова також стверджує, що готовність майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей школярів 

забезпечується поєднанням різних видів готовності: морально-психологічної, 
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теоретичної та практичної. На цій підставі дослідниця зазначає, що готовність 

майбутніх учителів фізичної культури до формування вказаних якостей в 

учнів включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний (забезпечує морально-

психологічну готовність майбутнього вчителя); когнітивний (становить його 

теоретичну готовність); операційно-діяльнісний (пов’язаний із практичною 

готовністю студента). 

Як пояснює дослідниця, мотиваційно-ціннісний компонент готовності 

майбутніх педагогів до формування морально-вольових якостей учнів 

свідчить про сформованість у студентів мотивів вибору професії вчителя 

фізичної культури, ціннісне ставлення до учнів та формування в них 

морально-вольових якостей. Когнітивний компонент включає в себе знання, 

необхідні для формування морально-вольових якостей школярів на основі 

врахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей в умовах освітнього 

середовища закладу середньої загальної освіти. Операційно-діяльнісний 

компонент зазначеної готовності інтегрує в собі сукупність педагогічних 

умінь, навичок, здібностей, необхідних для продуктивного формування 

морально-вольових якостей школярів [114, с. 7, 8]. 

У дисертації в пригоді також стала наукова праця В. Марчик та 

С. Перевєрзєвої, у якій докладно схарактеризовано окремі структурні 

компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури. На думку 

дослідниць, ця готовність значною мірою визначається розвиненістю в 

студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей відповідних здібностей, 

що характеризуються індивідуальними стійкими психічними властивостями 

особистості. Авторки вважають, що серед здібностей, які значною мірою 

впливають на успішність професійної діяльності вчителів фізичної культури, 

центральне місце займають такі: дидактичні здібності як здатність  

транслювати школярам навчальний матеріал на доступному рівні з 

урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спонукати появу 

інтересу в школярів до фізичної культури, зростання їхньої активності й 
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самостійності в освітній діяльності; академічні здібності як схильність до наук 

у сфері фізичної культури і спорту, що вимагає знання вчителем фізичної 

культури предмета, який він викладає, не тільки в указаному в навчальному 

плані обсязі, а й значно ширше і глибше, вивчення педагогом останніх 

наукових здобутків зі свого предмета, а також проведення активної 

дослідницької роботи в цьому напрямі; перцептивні здібності як спроможність  

проникати у внутрішній світ учня, виявляти психологічну спостережливість, 

що сприяє розумінню особистості школяра та його психічного стану; 

мовленнєві здібності як здатність ясно й чітко висловлювати свої думки та 

почуття за допомогою мови, міміки й пантоміміки, виявляти внутрішню силу, 

переконаність і зацікавленість у змісті своєї промови; організаторські 

здібності як здатність організовувати діяльність учнів і керувати нею, 

формувати колектив, надихати школярів на вирішення навчальних завдань; 

комунікативні здібності як спроможність організовувати та здійснювати 

процес спілкування з учнями, швидко налагоджувати з ними психологічний 

контакт, установлювати шанобливі та довірливі стосунки, що є необхідною 

передумовою для ефективного здійснення освітнього процесу; атенційні  

здібності як здатність розподіляти свою увагу між декількома видами 

діяльності одночасно: стежити за виконанням учнями завдань навчального 

матеріалу, тримати в полі уваги всіх школярів, своєчасно реагувати на прояв 

ознак утоми, неуважності, нерозуміння з їхнього боку, відзначати порушення 

дисципліни, що зумовлене відчуттям учителем фізичної культури підвищеної 

відповідальності за життя та здоров’я учнів через наявність високого ступеня 

ризику зазнання травм [274, с. 60]. 

Значну цінність у контексті порушеної проблеми дослідження 

представляли також ідеї В. Марчик та С. Перевєрзєвої щодо визначення 

основних умінь, що забезпечують професійну готовність майбутніх учителів 

фізичної культури, причому ці вміння вченими поділено на специфічні й 

неспецифічні. До неспецифічних груп умінь дослідницями віднесено такі: 
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конструктивні, що необхідні педагогу для планування своєї діяльності 

(відбирати та викладати необхідний навчальний матеріал, здійснювати 

перспективне й поточне планування освітнього процесу, планувати придбання 

й ремонт спортивного обладнання та інвентарю тощо); організаторські, що 

пов’язані з реалізацією складених планів, пов’язаних з організацією діяльності 

як самого вчителя, так і діяльності школярів; комунікативні, що необхідні для 

здійснення спілкування з учнями, колегами по роботі, батьками, знаходження 

ефективних шляхів взаємодії з ними та іншими людьми; гностичні уміння, що 

потрібні для проведення аналізу педагогічних ситуацій і результатів своєї 

діяльності, відбору та користування навчально-методичною й науковою 

літературою, здійснення дослідницької діяльності та аналізу її результатів. За 

В. Марчик та С. Перевєрзєвою, до специфічних умінь учителя фізичної 

культури належать рухові вміння правильно виконувати фізичні вправи, що 

значною мірою визначає продуктивність навчальної діяльності школярів, 

уміння й навички забезпечення страховки, а також ряд прикладних умінь, 

необхідних під час ремонту спортивного обладнання та інвентарю, у 

туристичних походах тощо [274, с. 61]. 

Оскільки в дослідженні визначено, що готовність майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи є органічною складовою їхньої професійної готовності, викладені вище 

ідеї науковців склали теоретичну основу для визначення структурних 

компонентів цієї складової. Отже, на основі врахування різних поглядів 

учених щодо структури та змісту професійної готовності майбутніх учителів 

фізичної культури та визначеної специфіки формування морально-вольових 

якостей в учнів основної школи було зроблено висновок про те, що структура 

готовності студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей до реалізації 

цього процесу забезпечується сукупністю таких структурних компонентів: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний та особистісно-вольовий. (Ця 

авторська позиція представлена в публікації [100]). 
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Так, мотиваційно-ціннісний компонент зазначеної готовності 

передбачає сприйняття студентами морально-вольових якостей як значущих 

для себе цінностей, усвідомлення необхідності їх формування в учнів основної 

школи, розвиненість мотивів щодо підвищення обізнаності з окресленої 

проблеми, оволодіння необхідними вміннями та професійно-особистісними 

якостями. Педагогічна доцільність введення цього компонента до складу 

структури готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи пояснюється тим, що 

успішність оволодіння цією готовністю значною мірою залежить від 

сформованості мотиваційної та аксіологічної сфер особистості студента. 

У світлі цього слід уточнити, що термін «мотив» перекладається з 

латинської як «рухаю». Наведемо деякі тлумачення терміну «мотив» у 

сучасній науковій літературі. Так, Є. Ільїн визначає його як складне 

психологічне утворення, що спонукає людину до свідомих учинків та є 

основою для них. Як пояснює автор, поняттям «мотив» учені зазвичай 

позначають такі психологічні явища, як намір, бажання, прагнення, 

побоювання тощо [140, с. 46]. С. Гончаренко сприймає мотив як спонукальну 

причину дій, учинків людини, спрямованих на задоволення її потреб [358, 

с. 47]. 

За поглядами В. Мерліна, будь-який мотив відображає певний характер 

ставлення людини та його зміст, при цьому аналіз ставлень особистості 

вимагає розкриття зв’язку між її мотивами та діяльністю. Як пояснює вчений, 

якщо індивід прагне наблизитися до якогось предмета, скористатися ним, то в 

такому мотиві виражається позитивне ставлення до нього. Навпаки, якщо 

людина прагне уникнути предмета, захиститися від нього, то мотиви 

виражають негативне ставлення до цього предмета [233, с. 26]. Варто також 

зауважити, що в науковій літературі виокремлено три групи мотивів: прості, 

до яких відносять потяги, бажання, хотіння; складні, до яких відносять 
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інтереси, схильності, ідеали; випадкові, до яких відносять почуття, звички й 

афекти [125; 217]. 

Як відзначається в науковій літературі, мотивація є ще складнішим і 

ширшим поняттям, ніж мотив. Так, С. Гончаренко стверджує, що мотивація – 

це система мотивів або стимулів, чинників, що детермінують конкретну 

діяльність, поведінку особистості [358, с. 48]. У науковій літературі 

зазначається, що мотивацію можна також визначити як: сукупність внутрішніх 

і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, визначають 

її межі та форми; сукупність причин психологічного характеру, що 

зумовлюють поведінку особистості, її спрямованість і активність, орієнтовану 

на досягнення певних цілей; систему факторів, що зумовлюють поведінку 

(мотиви, цілі, інтереси, потреби, наміри людини); характеристику освітнього 

процесу, що підтримує поведінкову активність його учасників. Мотивація 

визначає загальну спрямованість особистості, її індивідуальні життєві цілі, 

прагнення, сподівання, потреби, наміри, переживання тощо [47; 125; 217]. 

У науковій літературі також підкреслюється, що формування в 

майбутніх учителів фізичної культури стійких професійних мотивів до 

навчальної діяльності й адекватних уявлень про свою майбутню педагогічну 

діяльність є необхідною передумовою для прояву ними активності в 

оволодінні всіма складниками професійної готовності, націленості на здобуття 

нових знань, формування професійно важливих умінь і якостей. За висновками 

фахівців (Ю. Александров, Ю. Воронова, Н. Сигал, Н. Степанченко), 

розвинена мотиваційна сфера забезпечує цілеспрямований, свідомий характер 

навчальної та професійної діяльності майбутнього педагога, визначає його 

потенційні можливості й активізує професійно-особистісний розвиток [7; 114; 

336]. 

У світлі викладеного можна підсумувати, що вихідним завданням для 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи є саме розвиток у них 
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відповідної мотивації щодо оволодіння ними цією готовністю, усвідомлення 

важливої ролі цих якостей у житті сучасної людини загалом та особистості 

підліткового віку зокрема, необхідності вияву підлітками цих якостей в 

оволодінні фізичною культурою. Варто також зауважити, що мотиваційна 

сфера людини тісно пов’язана з її аксіологічною сферою. 

У контексті цього вчені (О. Гауряк, В. Желанова, О. Киселиця, 

Н. Степанченко [61; 114; 336]) наголошують, що важливим завданням для 

викладачів закладів вищої освіти фізкультурного-педагогічного профілю є 

забезпечення переведення за допомогою педагогічних засобів 

загальнолюдських і професійно-педагогічних цінностей на рівень 

індивідуальних цінностей студентів. Ці цінності складають сукупність 

матеріальних і духовних об’єктів, що набувають для майбутніх учителів 

фізичної культури особистісного значення та значною мірою впливають на 

вибір ними моделі професійної поведінки та організацію педагогічної 

взаємодії зі школярами, а також регулюють здійснення професійної 

діяльності, визначаючи її змістове наповнення, шляхи та засоби досягнення 

педагогічних цілей. Учені (І. Майстренко, О. Макаренко, С. Максименко [217, 

с. 61]) також зазначають, що професійна діяльність набуває для майбутніх 

учителів життєвого сенсу лише в тому разі, коли вони відображають, втілюють 

у собі цінності професійної діяльності. 

З урахуванням висновків науковців у контексті порушеної проблеми 

дослідження виникає актуальна потреба в забезпеченні сприйняття 

майбутніми учителями фізичної культури морально-вольових якостей як 

значущих для себе цінностей, усвідомлення необхідності їх формування в себе 

та в учнів основної школи, розвиненості мотивів щодо підвищення обізнаності 

з окресленої проблеми, оволодіння необхідними вміннями та професійно-

особистісними якостями з цього питання. 

У дисертації визначено, що другий – когнітивно-діяльнісний – 

компонент готовності майбутніх учителів до формування морально-вольових 
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якостей учнів основної школи пов’язаний із засвоєнням майбутніми 

вчителями фізичної культури знань і вмінь, необхідних для успішного 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Як 

підкреслюють фахівці в галузі фізичної культури та спорту (С. Гаркуша, 

Н. Степанченко, Б. Шиян, І. Ячнюк), готовність учителя фізичної культури до 

професійної діяльності насамперед має базуватися на повноті, широті та 

гнучкості його професійних знань, які становлять теоретичну основу для 

засвоєння інших складників цієї готовності [59; 337; 398; 416]. Тому важливо 

забезпечити сприймання, осмислення, запам’ятовування студентами 

відповідних спеціальностей нової, важливої в контексті порушеної проблеми 

інформації, поглиблення, узагальнення, закріплення засвоєних знань, 

потрібних для успішного формування морально-вольових якостей в учнів 5–9 

класів, опанування й подальше вдосконалення потрібних для цього 

практичних умінь. 

У процесі дослідження встановлено, що студенти фізкультурно-

педагогічних спеціальностей у процесі оволодіння готовністю до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи насамперед мають засвоїти: 

знання про суть понять «воля», «мораль», «моральність», «морально-вольові 

якості» та їх роль у житті сучасної людини; знання про педагогічний потенціал 

фізичної культури, важливість оволодіння школярами підліткового віку 

морально-вольовими якостями в процесі занять фізичною культурою і 

спортом; знання про специфіку формування морально-вольових якостей в 

учнів молодшого та старшого підліткового віку під час занять фізичною 

культурою; методи, форми, засоби, які доцільно використовувати в цьому 

процесі; механізм контролю й за необхідності корекції отриманих результатів; 

знання про необхідність удосконалення морально-вольових якостей самих 

майбутніх педагогів як необхідної передумови успішності їхньої професійно-

педагогічної діяльності в школі. 
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Слід також зазначити, що необхідною передумовою для успішного 

формування морально-вольових якостей школярів є засвоєння студентами 

основних психолого-педагогічних знань. Як відзначається в науковій 

літературі, ці знання базуються на змісті нормативних документів у галузі 

шкільної освіти та фізичної культури, програмно-педагогічних вимог до 

фізичного виховання дітей, теоретичних основ змісту і структури ключових 

понять проблеми формування фізичної культури школярів, методики 

формування в них фізичної культури та здійснення фізичного виховання дітей, 

діагностичних методик для виявлення індивідуальних особливостей, 

особистих потреб, інтересів, мотивів і схильностей школярів, сучасних 

технологій психічної й емоційної саморегуляції [6; 147; 226]. 

Важливим складником професійних знань майбутніх учителів фізичної 

культури, які потрібні їм зокрема для формування морально-вольових якостей 

підлітків, є методико-біологічні знання. Як констатує Р. Маслюк, ці знання 

дають педагогам змогу грамотно обирати фізичні вправи для школярів з 

урахуванням їхніх вікових і статевих особливостей, стану здоров’я та рівня 

підготовленості. Зокрема, у дослідженні враховувалися висновки цього 

науковця про те, що медико-біологічні знання формуються в учнів на основі 

категоріального апарату теорії фізичного виховання, основ загальної, вікової, 

педагогічної, спеціальної психології та педагогіки; методики організації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів на різних етапах шкільної освіти, 

знання форм і методів її організації, техніки й методики різних видів рухової 

діяльності, методики проведення занять тощо [226, с. 54]. Зокрема, студенти 

мають оволодіти знаннями про: 

- закономірності роботи організму людини й біомеханічні, анатомо-

фізіологічні закономірності рухових дій; закономірності анатомо-

фізіологічного й нервово-психічного розвитку учнів різного віку, 

взаємозв’язок між фізичними та морально-вольовими якостями людини; 

педагогічний потенціал фізичної культури та спорту та можливості його 
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використання в професійно-педагогічній діяльності вчителя фізичної 

культури; вікові анатомічні, морфофункціональні, психологічні, соціальні 

особливості підлітків; специфіку формування морально-вольових якостей в 

учнів підліткового віку під час занять фізичною культурою; методи, форми, 

засоби, технології, які доцільно використовувати в цьому процесі; механізм 

контролю й за необхідності корекції отриманих результатів; 

- шляхи забезпечення індивідуалізації та диференціації педагогічної 

діяльності, спрямованої на формування морально-вольових якостей підлітків 

з урахуванням їхніх гендерних особливостей, стану фізичного здоров’я та 

рівня фізичної підготовленості, індивідуальних інтересів і запитів у галузі 

фізичної культури та спорту. 

Слід також зазначити, що необхідною передумовою успішного 

формування морально-вольових якостей в учнів основної школи є також 

оволодіння майбутніми вчителями фізичної культури відповідними групами 

вмінь як послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються на засвоєних ними 

теоретичних знаннях. З урахуванням висновків науковців (Н. Винник, 

В. Желанова, Т. Круцевич, Ю. Курнишев, Н. Степанченко [45; 114; 197; 337; 

398; 416] щодо визначення структури та змісту професійної готовності 

майбутніх учителів фізичної культури та виявленої специфіки формування 

морально-вольових якостей в учнів основної школи зроблено висновок про те, 

що готовність студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей до 

здійснення цього процесу забезпечується засвоєнням сукупності відповідних 

груп професійно-педагогічних умінь. 

З урахуванням теоретичних положень науковців (Ю. Зайцева, 

О. Митник, К. Нечипоренко, Н. Степанченко [124; 236; 251;336] та ін.) та 

визначеної раніше структури готовності майбутніх учителів фізичної культури 

до формування морально-вольових якостей учнів основної школи зроблено 

висновок про те, що першу із цих груп складають інтелектуально-творчі 

вміння, що являють собою синтез інтелектуальних і творчих умінь. У контексті 
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порушеної проблеми першочергове значення мають такі з них: уміння 

планувати свою діяльність із формування морально-вольових якостей учнів 5–

9 класів, здійснювати перспективне, поточне та оперативне планування 

фізкультурно-спортивної роботи у віковій групі підлітків з урахуванням 

поставленої мети, на цій основі розбудовувати низку послідовних 

діагностичних цілей та обирати оптимальні види завдань, вправ, спортивно-

фізкультурних заходів; уміння працювати з різними джерелами інформації, 

зокрема аналізувати науково-методичну літературу з фізичної культури і 

спорту, визначати, аналізувати, зіставляти отримані дані, виявлені факти та 

формулювати правильні умовиводи; уміння прогнозувати наслідки тих чи 

інших своїх педагогічних дій на шляху досягнення поставленої мети та 

реакцію на них із боку підлітків; уміння передбачати можливі труднощі у своїй 

педагогічній роботі та своєчасно знаходити способи їх подолання; уміння 

генерувати нові нестандартні ідеї щодо організації діяльності учнів, 

спрямованої на подальший розвиток їхніх морально-вольових якостей. 

Керуючись науковими ідеями різних учених (А. Бойко, Ю. Зайцева, 

М. Карченкова, О. Леонтьєв, Б. Шиян [33; 124; 162; 203; 403] та ін.) та 

сформульованими теоретичними положеннями про змістове наповнення 

структурних компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи зроблено 

висновок про те, що другою групою вмінь, необхідних для успішного 

здійснення цього процесу, є організаційно-комунікативні вміння, насамперед 

такі: уміння правильно обирати навчальний матеріал, засоби й методи 

організації освітнього процесу, спрямованого на формування морально-

вольових якостей школярів з урахуванням їхніх вікових, гендерних, 

індивідуальних особливостей, а також реалізацію поставлених завдань уроку; 

уміння швидко встановлювати психологічний контакт з учнями, 

використовувати оптимальні форми спілкування в кожній конкретній 

комунікативній ситуації; уміння правильно керувати темпом уроку, 
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підтримувати дисципліну; уміння мобілізувати школярів на активне 

виконання фізичних вправ, організувати групову фізкультурно-спортивну 

діяльність, що сприяє розвитку морально-вольових якостей підлітків, 

спонукати їх до подальшого вдосконалення цих якостей особистості; уміння 

надавати оперативну педагогічну підтримку учням під час здійснення ними 

процесу самовиховання цих якостей тощо. 

Як підкреслюють учені (Ю. Зайцева, Т. Махиня, Ю. Новгородська, 

Б. Шиян [124; 228; 255; 403] та ін.), успішність здійснення педагогічної 

діяльності значною мірою залежить від сформованості в учителя контрольно-

коригувальних умінь, що забезпечують регулярний контроль її поточних 

результатів та за необхідності внесення в її перебіг необхідних коректив. 

Установлено, що для забезпечення готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи 

студенти відповідних спеціальностей мають оволодіти насамперед такими 

контрольно-коригувальними вміннями: уміння здійснювати контроль за 

виконанням учнями фізичних вправ та завдань, забезпеченням санітарно-

гігієнічних вимог та заходів безпеки школярів під час занять, здійснення 

профілактики травматизму; уміння своєчасно виявляти та розв’язувати 

професійно-моральні проблемні ситуації, які заважають формуванню 

морально-вольових якостей учнів; уміння проводити діагностику стану 

сформованості цих якостей в учнів основної школи, грамотно аналізувати 

перебіг та поточні результати процесу формування в них цих якостей; уміння 

своєчасно виявляти недоліки у своїй діяльності та оперативно їх усувати, 

вносити своєчасні корективи у фізкультурно-спортивну діяльність підлітків та 

процес самовиховання ними морально-вольових якостей тощо. 

У науковій літературі [124; 147; 226; 336; 349; 403] також 

наголошується, що в професійній діяльності майбутнього вчителя фізичної 

культури важливу роль відіграють спеціальні вміння. Зокрема, для формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи необхідно забезпечити 
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опанування майбутніми вчителями передусім таких спеціальних умінь: уміння 

методично правильно організовувати фізкультурно-спортивну діяльність 

учнів 5–9 класів, формувати їхній колектив для ефективної роботи в 

спортивних секціях та різних фізкультурно-спортивних заходів; уміння 

технічно грамотно виконувати фізичні вправи й навчати учнів основної школи 

технічних елементів; уміння здійснювати навчання підлітків рухів, рухливих і 

спортивних ігор; уміння розвивати фізичні й морально-вольові якості учнів; 

уміння ефективно використовувати в освітньому процесі спеціальні засоби 

фізичної культури та спорту, спрямовані на підвищення загальної фізичної 

підготовки, розвиток фізичних якостей та розширення обсягу рухових умінь і 

навичок школярів, подальше вдосконаленні їхніх морально-вольових якостей. 

Як визначено в процесі дослідження, третій – особистісно-вольовий – 

компонент зазначеної готовності забезпечує сформованість у майбутніх 

учителів фізичної культури професійно-особистісних якостей, необхідних для 

формування морально-вольових якостей підлітків. З урахуванням висновків 

науковців (І. Дудник, В. Желанова, Ю. Курнишев, Д. Пеньковець, С. Середня, 

І. Шапошнікова [19; 45; 104; 197; 273; 394; 398] та ін.) і визначеної раніше 

структури морально-вольових якостей особистості визначено, що цей 

компонент включає насамперед сукупність таких якостей:  

- чесність (проявляється у прагненні та готовності висловлювати 

словами своє справжнє ставлення (думки) щодо певного предмета, явища чи 

людини, завжди казати правду);  

- емпатійність (усвідомлене розуміння внутрішнього світу, фізичного й 

емоційного стану учнів);  

- наполегливість (здатність долати зовнішні та внутрішні перешкоди, 

труднощі на шляху здійснення поставленої педагогічної мети);  

- самостійність (спроможність учителя самому, без сторонньої 

допомоги формулювати низку педагогічних цілей, обирати способи та шляхи 

їх досягнення та реалізувати їх на практиці);  
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- рішучість (прояв волі у прийнятті відповідальних рішень, їх 

просуненні й наполегливій реалізації);  

- витримка (спроможність не губитися в складних і несподіваних 

обставинах, управляти своїми діями, проявляючи при цьому розсудливість і 

стримуючи негативні емоції);  

- енергійність (здатність підтримувати високий життєвий тонус, бути 

повним енергії, проявляти рішучість, працездатність, активність і 

наполегливість у досягненні поставлених педагогічних цілей). 

Важливо підкреслити, що сформованість указаних якостей є необхідною 

передумовою для успішного формування педагогом цих якостей в учнів. Крім 

того, учителі фізичної культури зможуть ефективно мотивувати підлітків 

щодо оволодіння морально-вольовими якостями лише в тому разі, коли вони 

самі стануть для учнів взірцями в цьому плані. 

Отже, результатом підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи є відповідна 

готовність, яка являє собою цілісне особистісне утворення, що забезпечує 

здатність педагога успішно здійснювати цей процес. Ця готовність інтегрує в 

собі такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний та 

особистісно-вольовий. 

 

2.3 Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей  

учнів основної школи 

 

Розробка технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів підліткового віку вимагає 

авторського уточнення самого поняття «технологія», бо в науковій літературі 

воно трактується неоднозначно.  
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Так, Б. Лихачов під цим поняттям розуміє сукупність психолого-

педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування 

форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів, що забезпечує 

можливість досягнення ефективного результату в освітньому процесі [209, 

с. 135]. В. Сластьонін уважає, що в освітній царині технологія зводиться до 

«наукового проектування й точного відтворення педагогічних дій, що 

гарантують успіх та зумовлені особистими параметрами педагога» [323, 

c. 335]. За визначенням С. Гончаренка, освітня технологія включає 

проектування та ефективну реалізацію освітнього процесу на основі 

максимально повного врахування технічних і людських ресурсів та їхньої 

взаємодії [358, c. 331]. 

На думку Г. Селевка, освітня технологія – це система функціонування 

всіх компонентів педагогічного процесу, який організований на науковій 

основі, запрограмований у часі й просторі та зумовлює отримання 

передбаченого результату [307, с. 22]. В. Євдокимов та І. Прокопенко 

розуміють під цією технологією систему науково обґрунтованих дій і 

взаємодій елементів освітнього процесу, реалізація яких забезпечує 

гарантоване досягнення поставлених цілей [284, с. 9]. C. Бондар уважає, що 

технологія являє собою алгоритм, сукупність цілей, змісту й засобів для 

досягнення запланованих результатів навчання, а в процесуально-дієвому 

сенсі – технологічний процес, функціонування всіх особистих, 

інструментальних, методологічних і педагогічних засобів [275, с. 23]. 

Незважаючи на відмінності в запропонованих ученими визначеннях суті 

технології, спільним у цих трактуваннях є спрямування технології на 

підвищення ефективності освітнього процесу, причому з гарантією 

досягнення запланованих результатів. З урахуванням різних поглядів 

науковців визначено, що в дослідженні під технологією підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей в учнів 

основної школи розуміється чітко визначений алгоритм дій та операцій, який 
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забезпечує гарантоване досягнення поставленої мети (ця авторська думка 

відображена в авторській публікації [99]).  

Під час розробки технології в пригоді також стали висновки науковців 

(Д. Алфімов, О. Оніщенко, С. Клепко, П. Матвієнко, Г. Селевко, Н. Яковець та 

ін.) про те, що кожна освітня технологія включає в себе такі обов’язкові 

складники: концептуальну основу; змістову частину (основна мета, 

сформульовані в діагностичній формі часткові цілі та відповідні завдання, 

зміст навчального матеріалу); процесуальну частину, що відображає опис 

реалізації технології, тобто методи та форми роботи як суб’єктів навчання, так 

і самих педагогів; механізм діагностування отриманих результатів, критерії 

технологічності [8; 9; 165; 271; 307]. 

Керуючись вимогами до проектування освітньої технології, визначеною 

в дисертації структурою та змістом готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи, 

зроблено висновок про те, що успішність підготовки цих педагогів до 

формування вказаних якостей у школярів підліткового віку забезпечується 

науково обґрунтованою технологією, що включає концептуально-

теоретичний, змістово-процесуальний та діагностично-результативний блоки 

(див. рис. 3.1 на с. 138). (Цю технологію відображено в публікації [417]).  

Так, метою впровадження цієї технології визначено забезпечення 

готовності майбутніх учителів до формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи. Як відомо, мета передбачає моделювання у свідомості 

людини очікуваного результату, на досягнення якого спрямовані дії суб’єкта 

як носія цієї мети.  

Було також сформульовано основні завдання її реалізації: забезпечити у 

студентів розвиток мотивів щодо підвищення обізнаності з окресленої 

проблеми, оволодіння вміннями та професійно-особистісними якостями, 

необхідними для формування зазначених якостей у підлітків, сформувати 

позитивне ціннісне ставлення до морально-вольових якостей та їх формування 
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в учнів основної школи; сформувати в майбутніх учителів знання, необхідні 

для успішного формування морально-вольових якостей школярів підліткового 

віку; забезпечити оволодіння студентами визначеними групами вмінь, 

потрібних для формування морально-вольових якостей в учнів основної 

школи; сформувати в майбутніх учителів фізичної культури необхідні 

професійно-особистісні якості. 
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Рис. 2.1. Технологія формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи  

 

Керуючись рекомендаціями фахівців (М. Лянной, Т. Однолеток, 

Н. Степанченко, О. Шабаліна [8; 9; 271; 307] та ін.), також було визначено, що 

в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи треба дотримуватися таких 

основних принципів: гуманізації (вияв гуманного ставлення всіма учасниками 

освітнього процесу один до одного); цілеспрямованості (усі структурні 

компоненти процесу підготовки студентів до формування морально-вольових 

якостей підлітків мають бути узгоджені між собою та разом забезпечувати 

спрямованість цього процесу на досягнення поставленої мети); урахування 

вікових особливостей (студентів та учнів основної школи); індивідуалізації й 

диференціації (професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

й освітнього процесу в основній школі); системності й систематичності 

(робота з підготовки студентів до формування морально-вольових якостей 

підлітків повинна мати системний та регулярний характер). 

Указаний блок відображав також структурні компоненти (мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-діяльнісний, особистісно-вольовий) та зміст готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи, що докладно було схарактеризовано в 

попередньому підрозділі дисертації. 

Як було визначено під час проведення дослідження, змістово-

процесуальний блок відображає етапи реалізації технології, а саме такі: 

мотиваційно-цільовий, когнітивно-дієвий та контрольно-коригувальний. Так, 

мотиваційно-цільовий етап спрямований на забезпечення усвідомлення 

Очікуваний результат: готовність майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи 

Рівні готовності (високий, середній, низький) майбутніх учителів 
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студентами актуальної необхідності щодо формування морально-вольових 

якостей в учнів підліткового віку, розвиток мотивації з оволодіння готовністю 

успішно здійснювати цей процес на етапі основної школи, формування 

здатності ставити оптимальні послідовні цілі в процесі формування в підлітків 

зазначених якостей. 

Необхідність включення цього етапу до складу вищевказаної технології 

насамперед пояснюється тим, що саме наявність у студента відповідної 

мотивації спонукає його до певної цілеспрямованої діяльності. Як 

підкреслював О. Леонтьєв, мотиви людини виконують дві основні функції: 

спонукання та смислоутворення, причому саме злиття цих обох функцій надає 

діям людини характеру свідомо регульованої діяльності [204, с. 7]. 

У процесі здійснення підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

до формування морально-вольових якостей учнів основної школи як 

важливого складника їхньої професійної підготовки важливо також 

ураховувати, що мотиваційна сфера людини характеризується значною 

динамічністю. Зокрема, мотивація до навчання являє собою ієрархічну 

систему, яку складають стосунки, потреби, сенси навчання, різноманітні 

мотиви, цілі, емоції, потреби суб’єкта навчання, що перебувають у стані 

постійних змін, тісно взаємодіючи між собою та впливаючи один на одного 

[131; 364]. 

З урахуванням висновків науковців (А. Маркова, Т. Матіс, М. Моклюк, 

О. Орлов, А. Сільвейстр та ін.) визначено, що успішність формування 

готовності майбутніх учителів до формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи забезпечується розвитком у них як пізнавальних, так і 

соціальних мотивів. Зокрема, пізнавальна мотивація забезпечується такими 

групами мотивів: широкими пізнавальними мотивами (передбачають 

орієнтацію на оволодіння новими знаннями), навчально-пізнавальними 

мотивами (проявляються в орієнтації на засвоєння способів добування знань, 

прийомів самостійного здобуття знань), мотивами самоосвіти (зумовлюють 
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орієнтацію на побудову спеціальної програми самовдосконалення, здобуття 

додаткових знань). У свою чергу, соціальна мотивація включає такі групи 

мотивів: широкі соціальні (розуміння соціального значення освіти, прояв 

почуття обов’язку й відповідальності в процесі її здобуття); вузькі або 

позиційні мотиви (прагнення зайняти певну позицію в стосунках з іншими 

людьми, забезпечити їх сприйняття, прийняття та схвалення); мотиви 

соціального співробітництва (орієнтування на різні способи взаємодії з 

іншими її учасниками) [142; 222; 319; 364]. 

За висновками Р. Маслюка, мотиви майбутнього вчителя фізичної 

культури включають у себе такі їх групи: професійно-значущі мотиви 

(безпосередньо пов’язані із сутністю педагогічної діяльності: інтерес до 

спілкування з учнями, бажання забезпечити оволодіння ними необхідними 

знаннями та вміннями в галузі фізичної культури); проблематично-професійні 

мотиви (мотиви самовираження й саморозвитку: орієнтація на глибше 

вивчення науки, на викладання предмета з опорою на інноваційні освітні 

технології, можливість творчого росту тощо); малозначущі для професії 

мотиви (пов’язані з відображенням деяких особливостей професії в суспільній 

свідомості); професійно-несуттєві мотиви (пов’язані із задоволенням 

матеріальних потреб); неоднорідні, чітко невизначені мотиви, які утруднюють 

можливість їх класифікувати [226, с. 56]. 

Мотиви, що забезпечують активність майбутніх учителів в оволодінні 

готовністю до формування морально-вольових якостей підлітків, належать до 

першої групи мотивів. Однак важливо враховувати, що ієрархія мотивів 

людини відзначається гнучкістю та мобільністю, тому під впливом 

зовнішнього середовища в структурі мотивів відбуваються постійні зміни. А 

це означає, що правильно організована педагогічна взаємодія сприяє появі в 

студентів нових соціально значущих мотивів, у тому числі мотивів, які 

спонукають майбутніх учителів до вдосконалення готовності до формування 

морально-вольових якостей в учнів основної школи. 
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Наявність у майбутніх учителів фізичної культури тих чи інших мотивів 

не лише значною мірою впливає на їхнє ставлення до обраної професії, але й 

спонукає студентів до оволодіння майбутньою спеціальністю, визначаючи 

загальний напрям їхньої активності. При цьому студенти з високим рівнем 

мотивації проявляють наполегливість у прагненні досягти поставленої мети, 

вони більшою мірою впевнені в успішному результаті та отримують 

задоволення від подолання перешкод, які виникають на шляху просування до 

цієї мети. У свою чергу, реалізація цих мотивів на практиці можлива лише в 

тому разі, коли людина здатна формулювати низку цілей, які наближають її до 

запланованого результату. 

Як зазначають учені (І. Зимня, А. Маркова, О. Чувалова та ін.), 

ефективний розвиток мотивації суб’єктів навчання можна забезпечити 

шляхом зміни мети їхньої освітньої діяльності. При цьому формування 

особистісно-значущого смислоутворювального мотиву особистості 

відбувається як послідовність певних етапів. Як відзначають автори, спочатку 

мотив починає діяти, а вже потім він стає домінуючим, набуває самостійності 

й усвідомленості. Тому необхідною передумовою для його появи є організація 

та становлення самої навчальної діяльності людини. При цьому дієвість 

мотивації забезпечується лише в тому разі, коли вона спрямована не тільки на 

очікуваний результат цієї діяльності, але й на способи її реалізації [131; 364; 

386]. 

На підставі викладеного можна зазначити, що усвідомлення студентом 

важливості оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи, розвиток в нього спроможності на основі цієї мети 

формулювати низку послідовних часткових цілей у діагностичній формі 

зумовлює подальший розвиток його соціальних та пізнавальних мотивів щодо 

оволодіння знаннями, уміннями, професійно-особистісними якостями, 

необхідними для успішного здійснення вказаного вище процесу. 
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У науковій літературі також зазначається, що важливим фактором, який 

визначає ефективність професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури й, зокрема, розвиток у них мотивації щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей в учнів основної школи, є створення 

сприятливого соціально-психологічного клімату в аудиторії. Цей клімат 

значною мірою визначає настрій учасників освітнього процесу, рівень їхньої 

працездатності, впливає на психічний і фізичний стан кожної людини [139; 

241; 336]. 

Отже, можна підсумувати, що включення мотиваційно-цільового етапу 

до складу технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи є дійсно 

необхідним кроком. Адже цей етап забезпечує становлення в студентів 

фізкультурно-педагогічних спеціальностей правильних уявлень про важливе 

значення морально-вольових якостей у житті сучасної людини та провідну 

роль учителя фізичної культури у формуванні цих якостей в учнів 5–9 класів, 

закріплює настанови студентів на пріоритет загальнолюдських цінностей та 

норм моралі, спонукає майбутніх учителів до вдосконалення власних 

морально-вольових якостей як необхідної передумови їх формування в 

школярів, налаштовує на оволодіння готовністю до здійснення зазначеного 

процесу. Під час проведення дослідження зроблено висновок про те, що на 

зазначеному етапі реалізації технології доцільно використовувати різні методи 

та форми роботи, зокрема такі: лекції, майстер-класи, обговорення книг та 

фільмів тощо. 

Забезпечення мотиваційно-цільового етапу визначеної технології 

дозволяє перейти до другого її етапу – когнітивно-дієвого, спрямованого на 

засвоєння майбутніми вчителями фізичної культури визначених раніше знань, 

умінь, професійно-особистісних якостей, необхідних для успішного 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Успішність 

засвоєння студентами фізкультурно-педагогічних спеціальностей цих знань, 
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умінь, якостей значною мірою залежить від організації освітнього процесу у 

вищій школі. Як визначено в процесі дослідження, для досягнення цієї мети 

доцільно використовувати різні методи та форми роботи: лекції, семінарські 

та практичні заняття, виробничу практику, фізичні вправи, тренування тощо. 

Під час розробки технології враховувалося, що чільне місце в 

професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури мають 

займати активні методи, насамперед методи проблемного та дослідницького 

навчання, які спонукають студентів до пошуку та засвоєння нових знань на 

основі конструювання та розв’язання реальних педагогічних проблем. У 

цьому плані важлива роль належить проблемному викладу нового 

навчального матеріалу, що дозволяє майбутнім учителям у ході активної 

розумової діяльності вивчати актуальні проблеми сучасної педагогіки, у тому 

числі проблему формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. Чільне місце в забезпеченні засвоєння студентами потрібних для 

здійснення цього процесу знань займають також такі методи й форми роботи: 

«круглі столи», «дебати», «мозкові штурми», розв’язання проблемних 

ситуацій тощо [226; 353; 388]. 

Підкреслюючи важливість опанування студентами професійно 

важливих знань, необхідно водночас підкреслити, що про засвоєння цих знань 

можна говорити лише в тому разі, коли майбутні педагоги спроможні 

правильно застосовувати ці знання в різних ситуаціях професійної діяльності. 

Зокрема, Ю. Кулюткін підкреслює, що центральною ланкою підготовки 

вчителя має бути не просто передача професійно важливої інформації, а 

формування в нього вмінь творчо приймати рішення, які є оптимальними для 

конкретної педагогічної ситуації [196, с. 29]. 

Учені висловлюють різні рекомендації з питання підвищення 

ефективності засвоєння студентами фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей професійно важливих знань, умінь, професійно-особистісних 

якостей. Так, В. Магін та Н. Степанченко пропонують використовувати такі 
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шляхи для досягнення цієї мети: забезпечення продуманого переведення 

здобутих студентами знань на рівень практичних фізкультурно-педагогічних 

умінь і навичок; здійснення систематичного професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх учителів фізичної культури з досвідченими 

наставниками; дотримання чіткої спрямованості освітнього процесу на 

реалізацію змісту відповідних навчальних програм; використання 

викладачами постійно оновлюваних рекомендацій щодо застосування 

інноваційних технологій, продуманої організації навчально-професійної 

діяльності [80; 213; 214; 388]. 

У науковій літературі також відзначається, що підвищити ефективність 

процесу засвоєння майбутніми вчителями фізичної культури професійно 

необхідних знань, умінь, якостей, у тому числі потрібних для успішного 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, можна 

шляхом упровадження різних груп інноваційних форм, методів, засобів, 

освітніх технологій, зокрема таких: структурно-логічних технологій, що 

передбачають поетапну організацію освітнього процесу – послідовну 

постановку та вирішення дидактичних завдань на основі поетапного відбору 

їх змісту, методів, форм виконання, відповідних засобів з урахуванням даних 

проведеної діагностики; інтеграційних технологій, що забезпечують 

інтеграцію знань і вмінь, різних видів освітньої діяльності студентів на рівні 

інтегрованих навчальних курсів; професійно-ділових ігор (ділові та рольові 

ігри, імітаційні прави, комп’ютерні програми), що є різновидом 

квазіпрофесійної діяльності, у процесі якої майбутні вчителі фізичної 

культури виконують дії в умовах, максимально наближених до умов реальної 

педагогічної діяльності; тренінгових засобів (психолого-педагогічні тренінги 

інтелектуально-творчого розвитку майбутнього педагога, комунікативні 

тренінги, тренінги з управління фізкультурною діяльністю школярів тощо), що 

застосовуються з метою засвоєння та відпрацювання студентами 

фізкультурно-педагогічних спеціальностей певних алгоритмів вирішення 
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типових професійних завдань; інформаційно-комп’ютерних технологій 

(інформаційні, тренінгові, контролюючі), що реалізуються в процесі освітньої 

діяльності майбутніх учителів фізичної культури на основі використання 

різних навчальних комп’ютерних програм; діалогово-комунікативних 

технологій, які передбачають розвиток діалогового мислення студентів на 

основі розбудови суб’єкт-суб’єктних відносин між усіма учасниками 

освітнього процесу [148; 218]. 

Слід також відзначити, що важливу роль у забезпеченні готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності й, зокрема, 

їхньої готовності до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи, відіграє виробнича (педагогічна) практика. Однак у науковій 

літературі наголошується, що вплив цієї практики на професійне становлення 

шкільних педагогів не можна вважати однозначним. Зокрема, у більшості 

студентів проходження педагогічної практики дійсно сприяє посиленню їхньої 

педагогічної спрямованості, вдосконаленню фахових знань і вмінь, проте в 

певної частини практикантів виникає індиферентне чи навіть негативне 

ставлення до педагогічної діяльності. У більшості випадків це пов’язане з 

неспроможністю студентів установити комунікативний контакт з учнями, 

розбудувати з ними ефективну взаємодію, що часто призводить до порушення 

школярами дисципліни чи навіть узагалі виникнення конфліктних ситуацій із 

ними. Причому нерідкими є ситуації, коли студенти, які добре навчаються у 

закладі вищої освіти, зазнають значних труднощів у практичній роботі зі 

школярами [110; 218; 336]. А це означає, що педагогічна практика сприяє 

успішному здійсненню підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи лише в тому 

разі, коли студенти отримують постійну дієву педагогічну підтримку з боку 

організаторів практики. 

Отже, когнітивно-дієвий етап займає важливе місце в технології 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-
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вольових якостей учнів основної школи. У свою чергу, третій – контрольно-

коригувальний – етап передбачає здійснення систематичного контролю 

отриманих результатів, проведення за необхідності відповідної корекційної 

роботи. Як відзначається в науковій літературі, контроль в освітньому процесі 

являє собою систему заходів, які забезпечують своєчасне визначення ступеня 

відповідності отриманих результатів поставленим педагогічним цілям та 

завданням. З урахуванням висновків фахівців також визначено, що процес 

реалізації контролю реалізується як послідовність таких етапів: перевірка 

(виявлення рівня засвоєних студентами знань, умінь, сформованих 

професійно-особистісних якостей, необхідних для формування морально-

вольових якостей учнів 5–9 класів); оцінювання (вимірювання рівня 

сформованості зазначених знань, умінь, якостей та порівняння їх із 

визначеними вимогами за допомогою обраних критеріїв та показників); облік 

(фіксація отриманих результатів у вигляді оцінок, балів, словесних 

характеристик тощо) [260; 336; 356]. 

Як визначено в дослідженні, процес здійснення педагогічного контролю 

перебігу та результатів процесу формування готовності студентів 

фізкультурно-педагогічних спеціальностей до формування морально-

вольових якостей учнів підліткового віку спрямовується на виконання таких 

основних завдань: виявлення якості засвоєння майбутніми вчителями фізичної 

культури потрібної інформації, рівня сформованості визначених умінь та 

професійно-особистісних якостей; з’ясування труднощів у засвоєнні 

студентами потрібної навчальної інформації, оволодінні обраними вміннями 

й якостями; визначення ефективності застосування обраних методів, 

організаційних форм та засобів навчання, за необхідності внесення 

відповідних змін у роботу; діагностування рівня готовності майбутніх 

учителів до формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів [260; 

356]. 
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Як установлено, в освітній діяльності використовують різні види 

контролю. Зокрема, за різними ознаками виокремлюють такі види контролю: 

попередній, поточний і підсумковий; контроль із боку педагога, 

взаємоконтроль суб’єктів навчання, самоконтроль тощо. Так, попередній 

контроль проводиться на початку певного етапу навчання (наприклад, нового 

навчального року) чи початку експерименту, спрямованого на досягнення 

поставлених цілей. Дані цього контролю дають змогу визначити початкову 

ситуацію в контексті визначеної проблеми дослідження, а як наслідок – 

суттєво вплинути на подальшу організацію освітнього процесу, щоб досягти 

сформульованої мети. Поточний контроль застосовують у повсякденній 

навчальній діяльності студентів для виявлення наявного стану сформованості 

в них визначених знань, умінь, професійно-особистісних якостей. Це 

відбувається шляхом систематичного спостереження за навчальною роботою 

студентів, перевірки рівня опанування ними програмного та додаткового 

навчального матеріалу, рівня сформованості практичних умінь та професійно-

особистісних якостей. Цей вид контролю дає змогу своєчасно виявити 

недоліки в роботі як самого викладача, так і студентів, своєчасно внести в цю 

роботу потрібні зміни. 

Періодичний контроль полягає у визначенні рівня оволодіння 

майбутніми вчителями професійно важливими знаннями, уміннями, якостями 

за певні часові терміни (наприкінці тижня, семестру, навчального року чи під 

час здійснення певного контрольного зрізу в експериментальній роботі). 

Підсумковий контроль спрямований на з’ясування ступеня досягнення 

поставленої мети та виконання завдань. Він реалізується наприкінці певного 

періоду навчання чи наприкінці експериментальної роботи. Важливу роль в 

освітньому процесі виконує також взаємоконтроль студентів (у вигляді порад, 

консультацій, обміну досвідом тощо) та самоконтроль, який реалізує сам 

студент [260; 336; 356]. Якщо на певному етапі контролю з’ясовано, що 

поточна педагогічна мета досягнута, викладач формулює наступну мету та 
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відповідні їй завдання. У разі, коли мета не досягнута, педагог має визначити 

причини наявних недоліків, а потім прийняти рішення про здійснення 

відповідної коригувальної роботи, тобто виправлення виявлених недоліків 

[337, с. 144]. 

Отже, важливість контрольно-коригувального етапу в технології 

підготовки майбутніх учителів до формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи зумовлюється тим, що він забезпечує системний аналіз 

перебігу та результатів цього процесу, дає змогу своєчасно виявляти та 

усувати недоліки як у педагогічній діяльності самого викладача, так і в 

діяльності студентів, ураховувати визначені недоліки в майбутній роботі. 

Очевидно, що без указаного етапу забезпечити ефективність процесу 

зазначеної підготовки майбутніх учителів фізичної культури неможливо. 

Як було визначено під час дослідження, діагностично-результивний 

блок розробленої технології містить у собі критерії (мотиваційний, ціннісний, 

знаннєвий, функціонально-дієвий, особистісний) та показники готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи, рівні сформованості цієї готовності, а також 

проектує очікуваний результат реалізації технології, тобто готовність 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи. Уточнимо, що докладніше ці критерії та 

показники готовності схарактеризовано в підрозділі 3.1. 

Отже, розроблена й теоретично обґрунтована технологія підготовки 

майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи включає концептуально-теоретичний, змістово-

процесуальний та діагностично-результативний блоки. 

 

Висновки до розділу 2 
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У дисертації під професійною підготовкою майбутніх учителів фізичної 

культури розуміється процес, спрямований на оволодіння ними знаннями, 

уміннями, навичками, професійно-особистісними якостями, необхідними для 

успішного здійснення професійної діяльності відповідно до сучасних вимог 

суспільства. Під час проведення дослідження визначено, що в процесі 

здійснення професійної підготовки цих учителів не забезпечується 

цілеспрямоване оволодіння ними знаннями й уміннями, необхідними для 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Це зумовлює 

необхідність внесення в цю підготовку принципових змін, що вимагає 

включення в неї як важливого структурного складника підготовки майбутніх 

педагогів до організації та реалізації вказаного процесу. 

Під підготовкою майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи в дисертації розуміється 

педагогічний процес, спрямований на забезпечення здатності цих учителів 

успішно формувати зазначені якості в особистості на вказаному етапі її 

шкільного навчання. Результатом цієї підготовки є відповідна готовність, 

тобто цілісне особистісне утворення, що забезпечує здатність педагога 

успішно формувати морально-вольові якості учнів 5–9 класів. Під час 

проведення дослідження визначено, що ця готовність включає такі структурні 

компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний та особистісно-

вольовий. 

Під час проведення наукового пошуку також розроблено й теоретично 

обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, що включає 

концептуально-теоретичний (мета, завдання, принципи здійснення технології, 

структура та зміст морально-вольових якостей), змістово-процесуальний 

(етапи реалізації: мотиваційно-цільовий, когнітивно-дієвий, контрольно-

коригувальний; методичний інструментарій реалізації технології) та 
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діагностично-результативний (критерії та показники готовності, очікуваний 

результат) блоки. 

Основні результати розділу відображено в таких працях: [88; 89; 99; 100; 

417]. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ 

МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

3.1. Організація експериментальної роботи 

З метою перевірки висунутої в дослідженні гіпотези було організовано 

педагогічний експеримент, що проводився впродовж 2014–2017 рр. зі 

студентами Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди та Харківської державної академії фізичної культури. 

Для визначення готовності майбутніх учителів до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи використовувалися 

визначені раніше критерії (мотиваційний, ціннісний, знаннєвий, 

функціонально-дієвий, особистісний) та відповідні показники. Докладніше 

вони представлені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Критерії та показники сформованості лідерської позиції студентів 

Критерії Показники 

1 2 

1. Мотиваційний характер мотивів щодо оволодіння готовністю до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи: 

- стійкі; 

- проявляються епізодично; 
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- майже не проявляються. 

2. Ціннісний ціннісне ставлення до морально-вольових якостей і їх формування 

в підлітків: 

- стійке позитивне; 

- індиферентне; 

- негативне. 

3. Знаннєвий сформованість у студентів знань, потрібних для формування 

морально-вольових якостей підлітків: 

- характеризуються повнотою, системністю та гнучкістю; 

- не мають ознак повноти, системності та гнучкості; 

- практично відсутні. 

4. Функціонально-

дієвий 

сформованість у студентів визначених груп умінь: 

 інтелектуально-креативних: 

- високий рівень (здатний формулювати цілі освітньої діяльності в 

діагностичній формі, розбудовувати плани майбутніх дій щодо їх 

Продовж. табл. 3.1 

1 2 

 досягнення та реалізовувати ці плани на практиці; комплексно 

конструювати зміст системи навчально-виховних заходів); 

- середній рівень (у більшості ситуацій здатний формулювати цілі 

освітньої діяльності в діагностичній формі, розбудовувати плани 

майбутніх дій щодо їх досягнення та реалізовувати ці плани на 

практиці; комплексно конструювати зміст системи навчально-

виховних заходів); 

- низький рівень (практично нездатний формулювати цілі 

освітньої діяльності в діагностичній формі, розбудовувати плани 

майбутніх дій щодо їх досягнення та реалізовувати ці плани на 

практиці; комплексно конструювати зміст системи навчально-

виховних заходів). 

 організаційно-комунікативних: 

- високий рівень (здатний швидко встановлювати комунікативний 

контакт із підлітками, мобілізовувати їх на участь у різних виховних 

та оздоровчих заходах, що стимулюють розвиток морально-вольових 

якостей особистості, розбудовувати оптимальну в психологічному 

плані педагогічну взаємодію); 

- середній рівень (у більшості ситуацій здатний швидко 

встановлювати комунікативний контакт із підлітками, 

мобілізовувати їх на участь у різних виховних та оздоровчих заходах, 

що стимулюють розвиток морально-вольових якостей особистості, 

розбудовувати оптимальну в психологічному плані педагогічну 

взаємодію); 

- низький (майже нездатний мобілізовувати учнів основної школи 

школярів на участь у різних виховних та оздоровчих заходах, що 

стимулюють розвиток морально-вольових якостей особистості, 

розбудовувати оптимальну в психологічному плані педагогічну 

взаємодію). 

 контрольно-коригувальних: 

- високий рівень (практично завжди здатний педагогічно грамотно 

здійснювати перевірку сформованості морально-вольових якостей 

підлітків, здійснювати самоаналіз і самооцінку проведення 
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діагностичної діяльності, проводити контроль результатів власної 

педагогічної діяльності та діяльності учнів); 

- середній рівень (у більшості ситуацій здатний педагогічно 

грамотно здійснювати перевірку сформованості морально-вольових 

якостей підлітків, здійснювати самоаналіз і самооцінку проведення 

діагностичної діяльності, проводити контроль результатів власної 

педагогічної діяльності та діяльності учнів); 

- низький (нездатний здійснювати перевірку сформованості 

морально-вольових якостей підлітків, здійснювати самоаналіз і 

самооцінку проведення діагностичної діяльності, проводити 

контроль результатів власної педагогічної діяльності та діяльності 

учнів). 

 спеціальних: 

- високий рівень (майже завжди здатний ефективно 

використовувати в освітньому процесі спеціальні засоби фізичної  

Продовженя таблиці 3.1 

1 2 

 культури та спорту, спрямовані на формування морально-вольових 

якостей учнів підліткового віку, методично правильно організувати 

фізкультурно-спортивну діяльність учнів 5–9 класів); 

- середній рівень (у більшості ситуацій здатний ефективно 

використовувати в освітньому процесі спеціальні засоби фізичної 

культури та спорту, спрямовані на формування морально-вольових 

якостей учнів підліткового віку, методично правильно організувати 

фізкультурно-спортивну діяльність учнів 5–9 класів); 

- низький (майже нездатний правильно використовувати в 

освітньому процесі спеціальні засоби фізичної культури та спорту, 

спрямовані на формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку, методично грамотно організувати фізкультурно-

спортивну діяльність учнів 5–9 класів). 

5. Особистісний 

 

характер сформованості визначених особистісних якостей, 

необхідних для формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку: 

- стійкі; 

- проявляються час від часу; 

- майже не проявляються. 

 

На основі врахування обраних критеріїв та показників було виокремлено 

три рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи, а саме: високий, середній 

та низький. Характеристика цих рівнів представлена в тексті дисертації нижче. 

Так, високий рівень готовності студента фізкультурно-педагогічної 

спеціальності до формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів 

визначався в тому випадку, коли він демонстрував стійкі мотиви щодо 
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оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи та стійке ціннісне ставлення до морально-вольових якостей і 

їх формування в підлітків; його знання, потрібні для формування морально-

вольових якостей підлітків, характеризувалися повнотою, системністю та 

гнучкістю; студент практично в усіх ситуаціях виявляв здатність 

формулювати цілі освітньої діяльності в діагностичній формі, розбудовувати 

плани майбутніх дій щодо їх досягнення та реалізовувати ці плани на практиці, 

комплексно конструювати зміст системи навчально-виховних заходів, швидко 

встановлювати комунікативний контакт з підлітками, мобілізовувати 

школярів на участь у різних виховних та оздоровчих заходах, що стимулюють 

розвиток морально-вольових якостей особистості, педагогічно грамотно 

здійснювати перевірку сформованості морально-вольових якостей підлітків, 

здійснювати самоаналіз і самооцінку проведення діагностичної діяльності, 

проводити контроль результатів власної педагогічної діяльності та діяльності 

учнів, ефективно використовувати в освітньому процесі спеціальні засоби 

фізичної культури та спорту, спрямовані на формування морально-вольових 

якостей підлітків; студент також характеризувався стійкими особистісними 

якостями, необхідними для формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку. 

Середній рівень готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи фіксувався за 

умови, коли він епізодично проявляв мотиви щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи та 

демонстрував індиферентне ціннісне ставлення до морально-вольових якостей 

і їх формування в учнів 5–9 класів; його знання, потрібні для формування 

морально-вольових якостей підлітків, не мали ознак повноти, системності та 

гнучкості; студент у більшості ситуацій виявляв здатність грамотно 

формулювати цілі освітньої діяльності в діагностичній формі, розбудовувати 

плани майбутніх дій щодо їх досягнення та їх реалізовувати, комплексно 
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конструювати зміст системи навчально-виховних заходів, швидко 

встановлювати комунікативний контакт з підлітками, мобілізовувати їх на 

участь у різних виховних та оздоровчих заходах із метою розвитку морально-

вольових якостей особистості, здійснювати перевірку сформованості 

морально-вольових якостей підлітків, самоаналіз і самооцінку проведення 

діагностичної діяльності, проводити контроль результатів власної 

педагогічної діяльності та діяльності учнів, використовувати в освітньому 

процесі спеціальні засоби фізичної культури та спорту, спрямовані на 

формування морально-вольових якостей підлітків; майбутній педагог час від 

часу демонстрував особистісні якості, необхідні для формування морально-

вольових якостей учнів основної школи. 

Про низький рівень готовності студента фізкультурно-педагогічної 

спеціальності до формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів 

свідчили такі ознаки: майбутній педагог практично не проявляв мотивів щодо 

оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи, демонстрував негативне ціннісне ставлення до морально-

вольових якостей і їх формування в учнів 5–9 класів та відсутність знань, 

необхідних для формування морально-вольових якостей підлітків, майже не 

виявляв здатності формулювати цілі освітньої діяльності в діагностичній 

формі, розбудовувати плани майбутніх дій щодо їх досягнення та  

реалізовувати ці плани, комплексно конструювати зміст системи навчально-

виховних заходів, встановлювати комунікативний контакт із підлітками, 

мобілізовувати їх на участь у різних виховних та оздоровчих заходах із метою 

розвитку морально-вольових якостей особистості, здійснювати перевірку 

сформованості морально-вольових якостей підлітків, використовувати в 

освітньому процесі спеціальні засоби фізичної культури та спорту, спрямовані 

на формування морально-вольових якостей підлітків; у нього не були 

сформовані особистісні якості, необхідні для формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи. 
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Для участі в експерименті було створено експериментальну 

(311 студентів) та контрольну (307 студентів) групи. В експерименті брали 

участь також 11 викладачів, які здійснюють професійну підготовку майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Експеримент проводився за трьома традиційними етапами: 

констатувальний, формувальний і контрольний. На першому з них визначався 

початковий рівень готовності студентів експериментальної й контрольної груп 

до формування морально-вольових якостей учнів основної школи. На цьому 

етапі виконувались такі завдання: 

1) продіагностувати характер мотивів студентів експериментальної та 

контрольної груп щодо оволодіння готовністю до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи; 

2) визначити ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичної культури 

до морально-вольових якостей та їх формування в підлітків; 

3) виявити ознаки сформованих у студентів обох груп знань, потрібних 

для формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів; 

4) установити рівень сформованості в студентів експериментальної та 

контрольної груп визначених груп умінь (інтелектуально-креативних, 

організаційно-комунікативних, контрольно-коригувальних, спеціальних); 

5) схарактеризувати сформованість у студентів обох груп указаних 

професійно-особистісних якостей, необхідних для формування морально-

вольових якостей учнів підліткового віку. 

6) на основі опрацювання й систематизації отриманих даних з’ясувати 

початковий рівень готовності студентів експериментальної та контрольної 

груп до формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

Згідно з першим із завдань, на констатувальному етапі 

експериментальної діяльності проводилася діагностика мотивів студентів 

щодо оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи. Для цього застосовувалися такі методи дослідження: 
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спостереження, анкетування (у тому числі за допомогою використання 

авторської анкети, наведеної в додатку А), бесіди, інтерв’ювання, а також 

методика «Мотивація навчання студентів педагогічних вишів» С. Пакуліної та 

М. Овчинникова (додаток Б) [268]. 

Опрацювання результатів застосування зазначених методів дало змогу 

встановити, що понад 60 % студентів з обох груп не вважають оволодіння 

готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів 

важливим завданням своєї професійної підготовки, а тому не готові були 

витрачати додатковий час та докладати активних зусиль для оволодіння 

необхідними для реалізації цього процесу вміннями та навичками. Крім того, 

представники цієї частини студентів стверджували, що мала кількість годин, 

яка відводиться на викладання предмета «Фізична культура», незначна 

кількість учнів, які відвідують спортивні секції, та взагалі відсутність 

системної роботи в галузі фізичного виховання учнів у більшості шкіл не 

дозволяють учителям фізичної культури суттєво впливати на стан 

сформованості морально-вольових якостей. 

Слід також зауважити, що чверть студентів узагалі сумнівались у 

доцільності використання поняття «морально-вольові якості» та виступали за 

використання більш традиційних для педагогічної літератури термінів 

«моральні якості» та «вольові якості». Свою позицію вони аргументували тим, 

що формування в учнів указаних груп якостей вимагає застосування різних 

методів і форм роботи. 

Оскільки мотивація студентів щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи є складником 

їхньої загальної системи мотивації з формування професійної готовності, під 

час проведення експерименту використовувалася також модифікована 

методика «Мотивація навчання студентів педагогічних вишів» С. Пакуліної та 

М. Овчинникова. Як засвідчили результати застосування цієї методики на 

констатувальному етапі експерименту, в ієрархії мотивів щодо вибору 
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професії мотиви «подобається спілкування з дітьми», «інтерес до вчительської 

професії», «забезпечувати особистісне становлення учнів, формувати в них 

морально-вольові якості» зайняли високе місце лише 

в 5,4 % студентів експериментальної групи та в 5,7 % студентів контрольної 

групи. 

У той час серед мотивів другої групи – «Що є найбільш значущим для 

вас у вашому навчанні?» – 18,2 % студентів експериментальної групи та 

17,9 % студентів контрольної групи обрали як провідні такі мотиви: «не 

запускати вивчення начальних дисциплін», «уникнути осудження й покарання 

за погане навчання». Також визначено, що в групі мотивів «Отримання 

диплому дає можливість…» важливими для себе мотив «працювати в школі» 

обрали лише 5,7 % студентів експериментальної групи та 5,9 % студентів 

контрольної групи. Наведені дані підтверджують низьку мотивацію студентів 

з виокремленої проблеми. 

Узагальнені дані про характер мотивів студентів щодо оволодіння 

готовністю до формування морально-вольових якостей учнів основної школи 

наведено в таблиці 3.2. Отже, лише в незначної кількості студентів з обох груп 

зазначені мотиви характеризувалися стійкістю. 

Таблиця 3.2  

Дані констатувального етапу експерименту 

про характер мотивів студентів щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи (у %) 

 

Характер мотивів Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійкі 5,8 5,9 

проявляються епізодично 66,1 66,2 

майже не проявляються 28,1 27,9 

  

Згідно з другим поставленим завданням, визначалося ціннісне ставлення 

майбутніх учителів фізичної культури до морально-вольових якостей та їх 
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формування в підлітків. Для досягнення цієї цілі застосувалися такі методи 

дослідження: анкетування (у тому числі за допомогою використання 

авторської анкети), аналіз продуктів навчальної діяльності, бесіди, незалежне 

оцінювання, а також методика «Смисложиттєві орієнтації» Д. Леонтьєва [206] 

(див. додаток В). 

Так, під час проведення анкетування та бесід, аналізу студентських робіт 

(самостійних і контрольних робіт, есе, планів-конспектів уроків та виховних 

заходів) було визначено, що більшість студентів експериментальної та 

контрольної груп не сприймає морально-вольові якості та процес їх 

формування в учнів як значущі для себе особистісні цінності. Ці дані 

збігаються з результатами експертного оцінювання, у якому роль експертів 

виконували 11 висококваліфікованих викладачів психолого-педагогічних та 

спеціальних дисциплін. Так, ці експерти теж дійшли висновку, що лише 

близько 14 % студентів з обох груп характеризуються стійким позитивним 

ставленням до морально-вольових якостей і їх формування в підлітків. 

Слід також відзначити, що, за результатами застосування методики 

«Смисложиттєві орієнтації» Д. Леонтьєва, з’ясовано, що майже половина 

студентів з обох груп не мають чітких цілей у житті та не вважають себе 

господарями свого життя, тобто демонструють зовнішній локус контролю, а 

це значно ускладнює формування в них професійної спрямованості та 

мотивації щодо оволодіння готовністю до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи. 

Узагальнені дані про стан ціннісного ставлення студентів до морально-

вольових якостей і їх формування в підлітків подано в таблиці 3.3. Як бачимо, 

лише в незначної частини студентів діагностувалося позитивно-активне 

ціннісне ставлення до вказаних аспектів. 

Таблиця 3.3 
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Узагальнені дані констатувального етапу експерименту 

про ціннісне ставлення студентів до морально-вольових якостей і їх 

формування в підлітків (у %) 

Характер ціннісного ставлення Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійке позитивне 14,4 14,5 

індиферентне 76,1 75,8 

негативне 9,5 9,7 

 

Під час виконання третього поставленого завдання визначався стан 

сформованих у студентів експериментальної та контрольної груп знань, 

необхідних для формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. Для цього в пригоді стали такі методи: усне опитування, бесіди, 

розв’язання проблемних ситуацій, тестування, аналіз змісту підготовлених 

студентами повідомлень, доповідей, самостійних, контрольних та творчих 

робіт студентів, розроблених планів комплексів фізичних вправ, планів-

конспектів уроків та виховних закладів. 

Як було установлено, більшість студентів обох груп не змогла чітко 

визначити основні характерні ознаки учнів молодшого та старшого 

підліткового віку, які треба враховувати під час формування в них морально-

вольових якостей, не вміла відібрати оптимальні методи, форми роботи та 

засоби фізичної культури для конкретних ситуацій педагогічної взаємодії, 

зазнавала труднощів у здійсненні професійної діяльності в даному напрямі під 

час педагогічної практики. 

На основі систематизації та узагальнення отриманих емпіричних даних 

були отримані загальні результати, які наведено в таблиці 3.4. Як видно з 

таблиці, стан сформованості зазначених знань у студентів обох груп не дає 

змоги успішно формувати морально-вольові якості учнів основної школи. 

Таблиця 3.4 
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Дані констатувального етапу експерименту 

щодо сформованості в студентів знань, необхідних для формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи (у %) 

Сформованість визначених знань   Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

повні, системні, гнучкі 9,3 9,4 

не мають ознак повноти, 

системності та гнучкості 
57,5 57,7 

практично відсутні 33,2 32,9 

 

Згідно з четвертим завданням, на констатувальному етапі експерименту 

визначався рівень сформованості в студентів експериментальної та 

контрольної груп визначених груп умінь (інтелектуально-творчі, 

організаційно-комунікативні, контрольно-коригувальні, спеціальні). Із цією 

метою застосовувалися такі методи: спостереження, аналіз письмових робіт 

студентів і проведених ними під час проходження педагогічної практики 

уроків та виховних заходів, експертне оцінювання, а також такі методики: 

«Діагностика комунікативних та організаторських схильностей» («КОЗ-2») 

Б. Федоришина [370] (див. додаток Ґ) та «Визначення рівня сформованості 

педагогічної рефлексії» О. Калашникової [258] (див. додаток Д). 

Зазначимо, що результати використання на констатувальному етапі 

експерименту зазначених методів засвідчили недостатній рівень 

сформованості у студентів усіх визначених груп умінь. При цьому найбільш 

низькі дані проведеної діагностики в обох групах студентів були зафіксовані в 

рівнях сформованості контрольно-коригувальних умінь. 

Уточнимо, що використання першої з методик давало змогу з’ясувати 

стан сформованості в майбутніх учителів фізичної культури комунікативних і 

організаторських умінь та схильностей людини (здатність швидко 

встановлювати контакти, ефективно спілкуватися з іншими людьми, під час 

вирішення важливих справ брати ініціативу на себе, успішно впливати на 

інших людей тощо). Як визначено за даними застосування цієї методики, лише 
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7,1 % студентів експериментальної групи та 7,3 % студентів контрольної 

групи характеризуються високим рівнем сформованості цих умінь і 

властивостей. 

Друга з указаних методик спрямовувалася на визначення рівня 

сформованості педагогічної рефлексії. Застосування цієї методики дозволило 

встановити, що лише близько 6 % студентів обох груп характеризувались 

високим рівнем її сформованості. 

Узагальнені дані констатувального етапу експерименту про рівень 

сформованості визначених груп умінь у студентів експериментальної та 

контрольної груп представлено в таблиці 3.5. Отже, лише незначна кількість 

студентів з обох груп характеризувалась високим рівнем сформованості 

зазначених умінь. 

Таблиця 3.5 

Констатувальні дані про сформованість у студентів визначених 

груп умінь (у %) 

Сформованість 

визначених груп умінь 

Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

1 2 3 

інтелектуально-творчі  

високий рівень 6,9 6,8 

середній рівень 58,6 58,9 

низький рівень 34,5 34,3 

організаційно-комунікативні  

високий рівень 7,3 7,2 

середній рівень 59,8 59,7 

низький рівень 32,9 33,1 

контрольно-коригувальні  

високий рівень 5,7 5,8 

середній рівень 58,2 58,3  

низький рівень 36,1 35,9 

спеціальні  

високий рівень 7,4 7,3 

середній рівень 59,4 59,6  

низький рівень 33,2 33,1 
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Згідно з п’ятим завданням, на констатувальному етапі експерименту 

визначався стан сформованості в студентів експериментальної та контрольної 

груп визначених професійно-особистісних якостей (чесність, емпатійність, 

наполегливість, самостійність, рішучість, витримка, енергійність), необхідних 

для формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Із цією 

метою використовувалися такі методи: спостереження, аналіз 

квазіпрофесійної діяльності студентів (рольові ігри, тренінги, інсценування, 

педагогічна практика тощо), експертне оцінювання, а також такі методики: 

опитувальник «Вольові якості особистості» М. Чумакова [259] (див. додаток 

Е), тест «Самооцінка сили волі» М. Обозова [348] (див. додаток Ж), відповідні 

діагностичні методики («Діагностика самооцінки вольових якостей» 

В. Іванникова та Є. Ейдмана [135], методика «Самооцінювання вольових 

якостей студентів-спортсменів» Н. Стамбулової [70] (див. додаток З). 

Зокрема, за даними, отриманими шляхом використання вказаних 

методів, визначено, що визначені особистісні якості мають стійкий характер 

лише у 7,1 % студентів експериментальної групи та у 7,0 % студентів 

контрольної групи. Певною мірою схожі дані були отримані в результаті 

застосування зазначених методик. 

Так, використання опитувальника «Вольові якості особистості» 

М. Чумакова дозволило встановити стан сформованості в студентів окремих 

морально-вольових якостей, а на цій підставі розрахувати загальний                

показник – «воля», що характеризував вольову організацію людини загалом. 

Як було визначено за результатами застосування цієї методики, розвиненість 

усіх визначених особистісних якостей, у тому числі інтегративної якості 

«воля», відповідала високому рівню лише приблизно у 8 % студентів 

експериментальної та контрольної груп. 

Зауважимо, що, за даними тесту «Самооцінка сили волі» М. Обозова, на 

констатувальному етапі сильну силу волі продемонстрували лише 6,7 % 

студентів експериментальної групи та 6,9 % студентів контрольної групи. 
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Зокрема, аналіз відповідей майбутніх учителів фізичної культури засвідчив, 

що студенти часто не хотіли завершувати нецікаву для них роботу, не вміли 

добре володіти своїми емоціями, коли потрапляли в конфліктну ситуацію під 

час навчання або в побуті, не прагнули виконувати дану зопалу обіцянку. 

Під час застосування методики «Діагностика самооцінки вольових 

якостей» В. Іванникова та Є. Ейдмана респондентам пропонувалося визначити 

(у відсотках, від 0 % – «абсолютно не виражено» до 100% – «максимально 

виражено») ступінь вираженості в них виділених вольових якостей 

(відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість, принципіальність 

тощо) та структури їх самооцінки. Потім студентам пропонували визначити 

бажаний для себе та ідеальний рівень розвитку кожної з визначених вольових 

якостей. Під час інтерпретації отриманих результатів ураховувався як рівень 

оцінок за окремими якостями, так і профіль вольових якостей особистості 

загалом, що відображав загальний рівень вольової самооцінки особистості та 

її структуру. Як засвідчили отримані результати, на констатувальному етапі 

експерименту більше половини студентів обох груп вважали власний рівень 

сформованості визначених якостей нижче бажаного рівня. Слід також 

зазначити, що лише 18,4 % студентів експериментальної групи та 17,9 % 

студентів контрольної групи продемонстрували із цього питання адекватну 

самооцінку. 

Уточнимо, що методика «Самооцінювання вольових якостей студентів-

спортсменів» Н. Стамбулової дозволяла респондентам оцінювати рівень 

розвитку власних вольових якостей: цілеспрямованості, наполегливості, 

ініціативності тощо. Причому запропоновані опитувальники дозволяли 

діагностувати два параметри вольової якості: вираженість (наявність і 

стійкість прояву її основних ознак) та генералізованість (універсальність 

якості, тобто широта її вияву в різних життєвих ситуаціях). За результатами 

застосування цієї методики визначено, що стан сформованості вказаних 

якостей у студентів обох груп загалом є недостатнім для успішного здійснення 
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педагогічної діяльності й, зокрема, формування морально-вольових якостей 

учнів підліткового віку. 

Шляхом систематизації й узагальнення отриманих результатів були 

отримані узагальнені дані про характер сформованості в студентів 

професійно-лідерських якостей, необхідних для досягнення наведеної вище 

мети. Вони наведені в таблиці 3.6. 

Опрацювання й узагальнення отриманих даних дозволило отримати 

загальні результати визначення рівня готовності студентів експериментальної 

та контрольної груп до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи на констатувальному етапі експерименту. Ці результати 

наведено в таблиці 3.7.  

Як засвідчують наведені дані, на констатувальному етапі експерименту 

студенти обох груп продемонстрували недостатній рівень готовності до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. При цьому в 

обох групах дані принципово не різнились. 

Таблиця 3.6  

Сформованість у студентів професійно-особистісних якостей, 

необхідних для формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку (у %) 

Характер сформованості 

професійно-особистісних 

якостей  

Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійкі  17,2  17,4 

проявляються час від часу 53,1 53,2 

майже не проявляються 29,7 29,4 

 

Таблиця 3.7  

Дані констатувального етапу експерименту 

про рівень готовності студентів до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи (у %) 

Рівні готовності  Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 
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високий  9,2 % 9,3 % 

середній  61, 0 % 61,2 % 

низький  29,8 % 29,5 % 

 

Зазначимо, що на формувальному етапі експерименту в 

експериментальній групі реалізовувалася теоретично обґрунтована технологія 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи. У контрольній групі системна робота 

в цьому напрямі не проводилася. 

На контрольному етапі експерименту здійснювалося порівняння 

отриманих результатів визначення рівня готовності студентів фізкультурно-

педагогічних спеціальностей до формування вказаних вище якостей в учнів 5–

9 класів. Аналіз отриманих результатів представлено в підрозділі 3.3. 

Достовірність цих результатів доводилася за допомогою застосування 

методів математичної статистики. Зокрема, було розраховано критерій 

Пірсона χ2 за допомогою такої формули:  

Тексп. = 
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 [70], де 1N  і 2N  – кількість студентів 

відповідно в експериментальній і контрольній групі; iQ1  і iQ2  – кількість 

студентів експериментальної та контрольної групи, у яких рівень готовності 

до формування морально-вольових якостей учнів підліткового віку відповідав 

відповідно низькому (i = 1), середньому (i = 2) чи високому (i = 3) рівню. 

Зіставлення отриманого числа Тексп з критичним значенням Ткрит., 

наведеним у відповідній таблиці [70], становило підґрунтя для прийняття 

нульової чи альтернативної гіпотези. Отже, числове значення критерію 

Пірсона дозволяло зробити висновок про те, чи є відмінності в розподілах 

студентів обох груп за визначеними рівнями готовності статистично 

значущими. 
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3.2 Реалізація визначеної технології підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи 

 

На формувальному етапі експерименту в експериментальній групі 

реалізовувалася теоретично обґрунтована технологія підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи. Як відображалося в її концептуально-теоретичному блоці, 

метою цієї технології було формування в студентів фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей відповідної готовності до здійснення цього процесу. 

Досягнення поставленої мети здійснювалося через послідовну 

реалізацію таких завдань: 

1) забезпечити усвідомлення студентами значущості морально-

вольових якостей та важливості їх формування в учнів основної школи, 

стимулювати в студентів розвиток мотивів, необхідних для оволодіння 

майбутніми вчителями готовністю до формування цих якостей в учнів 5–9 

класів; 

2) спонукати майбутніх учителів фізичної культури до сприйняття 

морально-вольових якостей як значущих для себе цінностей, сформувати в 

студентів позитивне ціннісне ставлення до формування в учнів основної 

школи цих якостей; 

3) сформувати в майбутніх учителів знання й уміння, необхідні для 

формування морально-вольових якостей школярів 5–9 класів; 

4) забезпечити формування в студентів фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей професійно-особистісних якостей, потрібних для здійснення 

цього процесу. 

Слід також зазначити, що підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи 

передбачала дотримання таких раніше визначених принципів: 
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- гуманізації (вияв гуманного ставлення всіма учасниками освітнього 

процесу один до одного); 

- цілеспрямованості (усі складники процесу підготовки студентів до 

формування морально-вольових якостей підлітків мають бути узгоджені між 

собою та разом забезпечувати спрямованість цього процесу на досягнення 

поставленої мети); 

- урахування вікових особливостей (студентів та учнів основної 

школи); 

- індивідуалізації й диференціації (професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури й освітнього процесу в основній школі); 

- системності й систематичності (робота з підготовки студентів до 

формування морально-вольових якостей підлітків повинна мати системний і 

регулярний характер). 

Доцільно також уточнити, що реалізація наведених вище завдань 

відбувалася на основі керування визначеною структурою та змістом 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування вказаних 

якостей. Зокрема, у процесі виконання перших двох завдань ураховувався 

зміст мотиваційно-ціннісного компонента зазначеної готовності, що 

передбачав усвідомлення студентами значущості морально-вольових якостей 

у житті сучасної людини, розвиток мотивів щодо засвоєння знань, умінь, 

професійно-особистісних якостей, необхідних для формування морально-

вольових якостей учнів основної школи, демонстрацію позитивного 

ціннісного ставлення до морально-вольових якостей та процесу їх 

формування. 

Під час виконання другого поставленого завдання, орієнтуючись на 

зміст когнітивно-діяльнісного компонента готовності майбутніх учителів до 

формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів, передбачалося 

забезпечення засвоєння студентами знань про суть морально-вольових 

якостей, важливість оволодіння школярами підліткового віку цими якостями 
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та їх значення в процесі занять учнів фізичною культурою та спортом; знань 

про специфіку формування морально-вольових якостей в учнів молодшого та 

старшого підліткового віку під час занять фізичною культурою, методи, 

форми, засоби, які доцільно використовувати в цьому процесі, механізм 

контролю й за необхідності корекції отриманих результатів тощо. Крім того, 

студенти мають оволодіти такими вміннями: 

- інтелектуально-творчими (уміння планувати свою діяльність із 

формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів, здійснювати 

перспективне, поточне та оперативне планування фізкультурно-спортивної 

роботи у віковій групі підлітків з урахуванням поставленої мети, на цій основі 

розбудовувати низку послідовних діагностичних цілей та обирати оптимальні 

види завдань, вправ, спортивно-фізкультурних заходів тощо); 

- організаційно-комунікативними (уміння правильно обирати 

навчальний матеріал, засоби й методи організації освітнього процесу, 

спрямованого на формування морально-вольових якостей школярів; уміння 

швидко встановлювати психологічний контакт з учнями, використовувати 

оптимальні форми спілкування в кожній конкретній комунікативній ситуації; 

уміння надавати оперативну педагогічну підтримку учням під час здійснення 

ними процесу самовиховання цих якостей тощо); 

- контрольно-коригувальними (уміння здійснювати контроль за 

виконанням учнями фізичних вправ та завдань, забезпеченням санітарно-

гігієнічних вимог та заходів безпеки школярів під час занять, профілактику 

травматизму; уміння своєчасно виявляти та розв’язувати професійно-моральні 

проблемні ситуації, які заважають формуванню морально-вольових якостей 

учнів; уміння проводити діагностику стану сформованості цих якостей в учнів 

основної школи тощо); 

- спеціальними (уміння методично правильно організувати 

фізкультурно-спортивну діяльність учнів 5–9 класів, формувати їхній 

колектив для ефективної роботи в спортивних секціях та під час різних 
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фізкультурно-спортивних заходів; уміння технічно грамотно виконувати 

фізичні вправи й навчати підлітків технічних елементів; уміння здійснювати 

навчання підлітків рухів у рухливих та спортивних іграх тощо). 

У подальшій роботі концептуально-теоретичний блок технології 

сприймався як теоретична основа для реалізації її процесуального блоку Цей 

блок відображав етапи реалізації технології: мотиваційно-цільовий, 

когнітивно-дієвий і контрольно-коригувальний. 

Так, на першому з етапів забезпечувалось усвідомлення студентами 

актуальної необхідності формування морально-вольових якостей в учнів 

підліткового віку, створювалися умови для розвитку в студентів мотивації з 

оволодіння готовністю успішно здійснювати цей процес на етапі основної 

школи. Зазначимо, що розвитку вказаних мотивів у майбутніх учителів 

фізичної культури значна увага приділялася під час проведення лекцій, 

семінарів і практичних занять із різних навчальних дисциплін. Наприклад, 

чільне місце відводилось обговоренню питань про значення морально-

вольових якостей та важливість їх формування в школярів під час їхніх занять 

фізичною культурою в процесі вивчення студентами теми «Вольова сфера 

особистості учня», що вивчалась у межах курсу «Психологія фізичного 

виховання та спорту». 

Особливо важливу роль у розвитку мотивації студентів з окресленої 

проблеми відігравали заняття з педагогічних дисциплін («Педагогіка», 

«Основи педагогічної майстерності», ««Педагогічні аспекти фізкультурної-

спортивної діяльності» тощо). Зокрема, на одному із занять проводився 

«круглий стіл» на тему «Педагогічний потенціал фізичної культури у 

формуванні морально-вольових якостей учнів основної школи». Під час його 

проведення студенти під керівництвом викладача виявили та проаналізували 

значний педагогічний потенціал фізичної культури у формуванні цих якостей 

у школярів підліткового віку, розкрили вимоги до підготовки викладача для 

ефективного використання цього потенціалу. 
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На семінарських і практичних заняттях із педагогічних дисциплін 

організовувалося також обговорення наукових статей і книг з окресленої 

проблематики, а також перегляд документальних і художніх фільмів на 

відповідну тематику. Зокрема, значний інтерес викликав у студентів 

документальний фільм німецького режисера С. Денхардта про двох братів-

боксерів, чемпіонів у важкій ваговій категорії Віталія й Володимира Кличків. 

Вагомий виховний вплив цього фільму пояснювався тим, що в ньому відомі 

спортсмени представлені не як «супергерої», а як люди з розвиненими 

морально-вольовими якостями, які здатні наполегливо йди до поставленої 

мети й долати труднощі на цьому шляху. Отже, цей фільм дозволяв студентам 

краще зрозуміти роль морально-вольових якостей в успішному досягненні 

людиною навіть дуже сміливих цілей. 

Студентам також пропонували переглянути український спортивно-

драматичний фільм «Правило бою» про боксера, який змушений через 

обставини вступити в поєдинок із грізним противником, ризикуючи не лише 

своїм здоров’ям, але й життям. Як відзначили майбутні педагоги під час 

обговорення цього фільму, основну ідею сюжету фільму чітко відбито в назві 

саундтреку до нього та заголовної пісні – «Твій дух – твоя зброя». 

Кращому розумінню студентами значення морально-вольових якостей у 

житті людини та можливостей їх виховання засобами фізичної культури та 

спорту сприяло також залучення майбутніх учителів фізичної культури до 

перегляду та аналізу канадського фільму «Сила волі», присвяченого опису 

життя молодого чорношкірого бігуна з бідної родини, який зміг подолати всі 

перешкоди та стати відомим спортсменом: він установив чотири світові 

рекорди та був прийнятий до олімпійської збірної країни. 

Слід відзначити, що під час обговорення наукових статей, художніх 

книг, документальних та художніх фільмів про спортсменів значна увага 

викладачів приділялася розкриттю не лише значення морально-вольових 



171 
 

якостей у житті кожної особистості, але й важливої ролі вчителя фізичної 

культури, тренера у формуванні цих якостей у вихованців. 

Зауважимо, що розвитку в майбутніх педагогів мотивації щодо 

оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи сприяло також проведення в позааудиторний час спеціальних 

лекцій на відповідну тематику. Наприклад, під час проведення лекції на тему 

«Роль морально-вольових якостей людини в досягненні нею успіху в житті» 

студентам пояснювалося, що в демократичному суспільстві в кожного його 

члена існує багато різних варіантів вибору моделей поведінки чи варіантів дій 

у різних ситуаціях його життєдіяльності. Кожний такий вибір значною мірою 

зумовлюється проявом особистістю морально-вольових якостей, які 

дозволяють їй свідомо організовувати та регулювати свою поведінку й 

діяльність, долаючи на цьому шляху зовнішні та внутрішні труднощі, а також 

орієнтуватись у процесі здійснення цього вибору гуманістичними цінностями 

й нормами моралі. 

Увага студентів також зверталася на той факт, що протилежна ситуація 

спостерігається в умовах, коли ці якості в людини несформовані. Адже в 

такому випадку вона пасує перед труднощами, не виявляє сміливості й 

рішучості, не здатна стримувати свої негативні емоції та соціально шкідливі 

спонукання заради морально виправданих мотивів діяльності й поведінки. 

Студентів також переконували в тому, що в умовах подальшого розвитку 

ринкових відносин у сучасному суспільстві сформованість морально-

вольових якостей є необхідною передумовою для можливості самовизначення 

й успішної особистісної самореалізації людини. Під час читання лекції 

розкривалася також важливість оволодіння майбутніми вчителями фізичної 

культури морально-вольовими якостями, які є професійно необхідними для 

педагога, відзначалась актуальна потреба у формуванні цих якостей у 

школярів і особливо в учнів підліткового віку. 
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Крім того, для студентів проводилася лекція на тему «Формування 

морально-вольових якостей як засобу профілактики й корекції девіантної 

поведінки підлітків». Під час читання цієї лекції майбутнім учителям фізичної 

культури нагадувалося, що девіантна поведінка школярів проявляється в 

скоєнні вчинків, які суперечать правовим чи моральним нормам поведінки в 

суспільстві. Викладачем підкреслювалося, що в учнів підліткового віку така 

поведінка нерідко є способом психологічного захисту проти тиску дорослих, 

а також засобом самоствердження в колі своїх однолітків. Крім того, студентів 

також ознайомлювали з висновками науковців про те, що формування 

морально-вольових якостей в учнів основної школи виконує роль ефективного 

засобу профілактики й корекції девіантної поведінки підлітків, тому питанню 

формування цих якостей у підлітків майбутні вчителі фізичної культури мають 

приділяти значну увагу. 

Чільне місце на мотиваційно-цільовому етапі реалізації розробленої 

технології займали також зустрічі з кваліфікованими психологами, учителями 

основної школи, тренерами, які проводили спеціальну роботу, спрямовану на 

забезпечення мотиваційних аспектів готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів 5-9 класів. 

Варто зауважити, що реалізація вказаного етапу технології 

присвячувалася також формуванню здатності в майбутніх учителів фізичної 

культури ставити оптимальні послідовні цілі в процесі формування морально-

вольових якостей в учнів основної школи. Для цього на заняттях із 

педагогічних дисциплін і методики викладання фізичної культури увага 

зосереджувалася на питанні розбудови системи ієрархічних, діагностично 

заданих педагогічних цілей на шляху формування морально-вольових якостей 

підлітків, обговорювалися шляхи досягнення цих цілей, проводилися 

практикуми та тренінги на відповідну тематику. 

Зокрема, студентам пояснювалося, що формування діагностично 

сформульованих цілей вимагає дотримання певних вимог. За висновками 
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В. Беспалька, для цього необхідно забезпечити: досить точний та докладний 

опис очікуваного стану кожної визначеної якості, що дозволяє зробити 

однозначний висновок про досягнення чи недосягнення нею в процесі цього 

стану; визначення коректного способу для контроля стану сформованості 

якості; перевірку можливості вимірювання інтенсивності вияву визначеної 

якості на основі даних контролю; вибір шкали оцінювання, що дозволяє 

враховувати результати вимірювання. 

Успішна реалізація першого етапу технології була необхідною 

передумовою для можливості переходу до другого – когнітивно-дієвого – 

етапу. Цей етап технології спрямувався на формування в студентів знань, 

умінь, професійно-особистісних якостей, необхідних для успішного 

формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів.  

Насамперед це відбувалося на заняттях із психологічних, педагогічних і 

спеціальних курсів («Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія 

фізичної культури та спорту», «Психологічні аспекти фізкультурно-

спортивної діяльності», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», 

«Педагогічні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності», «Вступ до 

професії», «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і методика 

юнацького спорту», «Історія фізичної культури» тощо). Зокрема, 

забезпечувалося засвоєння майбутніми педагогами відповідних знань про 

сутність і соціальне значення морально-вольових якостей, специфіку їх 

формування в учнів молодшого та старшого підліткового віку, методи, форми, 

засоби, які доцільно використовувати в цьому процесі на заняттях фізичною 

культурою та спортом. 

Зазначимо, що викладачі збагачували навчальний матеріал зі своїх 

курсів інформацією, спрямованою на підготовку майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи. 

Найбільші можливості в цьому плані мали теми, які були безпосередньо 

пов’язані з окремими аспектами окресленої проблеми. 
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Так, у курсі «Загальна психологія» вагоме місце в забезпеченні 

зазначеної підготовки майбутніх учителів фізичної культури займала тема 

«Воля. Вольова регуляція поведінки». Під час її вивчення, відповідно до вимог 

навчальної програми, студентів знайомили з класифікацією первинних 

(базальних) та вторинних (системних) вольових якостей. Проте викладачі 

пропонували додатково обговорити, які з цих якостей належать до групи 

морально-вольових якостей особистості, причому студенти мали 

аргументувати свою думку. 

Під час викладання теми «Психологічні особливості розвитку в 

підлітковому віці» з курсу «Вікова психологія» особлива увага педагога 

приділялась висвітленню питання «Розвиток емоційно-вольової сфери в 

підлітковому віці», причому навчальний матеріал доповнювався аналізом 

особливостей формування морально-вольових якостей школярів у 

підлітковому віці. 

Зазначимо, що на заняттях із курсів «Психологія фізичної культури та 

спорту» та «Психологічні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності», 

«Теорія і методика юнацького спорту», «Історія фізичної культури» викладачі 

висвітлювали психологічні аспекти формування особистості в процесі 

здійснення фізкультурно-спортивної діяльності, розкривали роль фізичної 

культури та спорту як засобу особистісного становлення молодої людини. 

Крім того, вони обговорювали зі студентами такі питання: психологічні 

основи вольової підготовки, характеристика вольових зусиль людини у 

фізичному вихованні та спорті, організація виховання й самовиховання волі в 

спортсменів, особливості рис спортивного характеру, прояв вольових якостей 

у спортсменів залежно від вікових особливостей та впливу спортивної 

спеціалізації, використання фізичної культури та спорту як ефективного 

засобу всебічного розвитку молоді. Варто підкреслити, що обговорення цих 

питань пов’язувалося з розкриттям відповідних аспектів проблеми 
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формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів під час занять 

фізичною культурою та спортом. 

Зазначимо, що важливу роль у забезпеченні готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи відгравали також педагогічні та спеціальні дисципліни: 

«Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічні аспекти 

фізкультурно-спортивної діяльності», «Вступ до професії», «Теорія і методика 

фізичного виховання» тощо. Зокрема, під час вивчення цих дисциплін 

майбутні вчителі фізичної культури усвідомлювали необхідність 

встановлення тісного взаємозв’язку між фізичним та моральним вихованням 

учнів, що є необхідною передумовою успішного формування в них морально-

вольових якостей, вивчали особливості організації виховної роботи зі 

школярами молодшого та старшого підліткового віку, виявляли специфіку 

формування в них указаних вище якостей, засвоювали техніку виконання 

різних груп фізичних вправ, технології організації фізкультурно-спортивної 

діяльності учнів 5–9 класів та методику виховання в них морально-вольових 

якостей засобами фізичної культури та спорту. 

Важливо підкреслити, що на заняттях із педагогічних та спеціальних 

дисциплін майбутніх учителів ознайомлювали з висновками відомих фахівців 

фізичної культури та спорту щодо різних аспектів організації процесу 

формування морально-вольових якостей школярів. Зокрема, у цьому плані в 

пригоді стали висновки А. Артюшенка та І. Дудник про те, що виховання цих 

якостей в учнів основної школи на уроках фізичної культури здійснюється в 

процесі виконання ними певних фізичних вправ, а це вимагає докладання 

кожним учнем фізичних і вольових зусиль. Очевидно, що під час виконання 

будь-якої фізичної вправи людина змушена долати певні перешкоди. Це 

знаходить своє відображення в категоріях зовнішньої структури рухів 

(просторових, часових, динамічних (силових)) та потребує вияву людиною не 

лише фізичних, а й відповідних вольових напружень. У світлі цього 
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спеціально відібрані комплекси вправ, спрямовані на розвиток фізичних 

якостей учнів шляхом послідовного збільшення їхнього навантаження за 

обсягом та інтенсивністю, становлять систему перешкод, що поступово 

ускладнюється. Як підкреслюють указані вчені, правильно спланована 

фізична підготовка школярів передбачає не лише застосування дозованих 

фізичних навантажень, але й включення в них елементів вольових напружень, 

спрямованих на подолання труднощів під час виконання більш складних і 

трудомістких завдань (перешкод). При цьому перешкодами в такому разі є не 

лише самі фізичні вправи різної складності, але й кількісний добір вправ, їх 

дозування, інтенсивність та педагогічні умови їх виконання [13; 105]. 

Необхідною умовою для прояву учнями та подальшого формування в них 

вольових якостей є також конкретизація мети й перспектив діяльності, 

забезпечення чіткого усвідомлення школярами значення запропонованих 

навантажень для себе особисто, а також усвідомлення свого обов’язку й 

відповідальності перед іншими учасниками, особливо під час колективної 

діяльності (наприклад, ігрової) [105, с. 60]. Причому увага студентів 

зверталася на той факт, що останній пункт для школярів підліткового віку 

набуває особливої значущості. 

Уточнимо, що ідеї А. Артюшенка мали високу практичну значущість 

для студентів, бо автор пояснював їхній зміст на конкретних прикладах. Так, 

він конкретизував, що збільшення навантажень для учнів як необхідна 

передумова розвитку їхніх морально-вольових якостей у різних видах 

фізичної активності має свою форму: у вправах із бігу, наприклад, це довжина 

дистанції чи кількість повторюваних прискорень на визначених відрізках із 

фіксацією часу; у силових вправах – величина навантаження й кількість 

повторень; у спортивних іграх та єдиноборствах – дії супротивника тощо. 

Перешкодами є також такі завдання педагога, як виконання вправ із бігу з 

максимальною швидкістю, стомлення, що наростає, активніші дії в боротьбі 
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за м’яч із суперниками, сміливіше й рішучіше виконання вправ з елементами 

ризику [13, с. 7]. 

Слід зазначити, що на заняттях з указаних вище дисциплін викладачі 

також проводили аналіз фізіологічних, психічних та соціальних особливостей 

розвитку особистості в підлітковому віці, а також основних відмінностей у 

здійсненні даного процесу в молодшому та старшому підлітковому віці. На 

основі цього визначалися методи, форми педагогічної діяльності, які доцільно 

застосовувати в роботі з учнями 5–8 класів (молодшими підлітками) та з 

учнями 8–9 класів (тобто старшими підлітками) з метою формування їхніх 

морально-вольових якостей. 

Зокрема, викладачами підкреслювалося, що для формування вказаних 

якостей в учнів 5–7 класів можна успішно використовувати колективні 

рухливі ігри, спортивні змагання, свята, адже під час їх проведення 

забезпечується задоволення базових потреб молодших підлітків у спілкуванні 

зі своїми однолітками, зайнятті в їхньому колі гідного місця. На заняттях 

також відзначалося, що з метою формування морально-вольових якостей у цих 

школярів їх доцільно залучати до виконання різних важливих доручень, 

наприклад призначати учня відповідальним за певну ділянку роботи: 

забезпечити оформлення спортивного зала до проведення спортивного свята, 

допомогти вчителю здійснювати страховку однокласників під час виконання 

ними травмонебезпечних фізичних вправ, проводити суддівство колективної 

спортивної гри чи спортивних змагань тощо. Виконання різних соціально 

значущих доручень сприяє самоствердженню школярів серед своїх товаришів, 

розвитку відповідальності за свої сили. Студентам також пояснювалося, що 

учнів 5–7 класів важливо різними способами спонукати до прояву морально-

вольових якостей у різних видах колективної фізкультурно-спортивної 

діяльності, готовності до надання необхідної допомоги іншим людям, 

спонукати їх до формування доброзичливих стосунків зі своїми 

однокласниками та іншими школярами. 
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Майбутні вчителі фізичної культури мали також засвоїти висновки 

науковців про те, що в роботі з молодшими підлітками необхідно оптимально 

поєднувати їхню індивідуальну й колективну фізкультурно-спортивну 

діяльність. Зокрема, залучення учнів 5–7 класів до виконання фізичних вправ 

та завдань з урахуванням індивідуальних інтересів, фізичної підготовленості 

та стану здоров’я кожної особистості дає змогу забезпечити відчуття нею 

власного успіху, побачити динаміку у власному розвитку. Причому для 

підвищення самооцінки школярів, віри у власні сили та можливості доцільно 

також звертати увагу інших учасників освітнього процесу на особистісні 

досягненння кожного школяра як у плані фізкультурних занять, так і в плані 

вдосконалення його морально-вольових якостей. 

Як відзначали викладачі на заняттях, ефективному розвитку морально-

вольових якостей молодших підлітків сприяє спонукання їх до здійснення 

об’єктивного самооцінювання власних фізичних можливостей та стану 

сформованості морально-вольових якостей, оволодіння необхідними 

діагностичними методами та процедурами. Очевидно, що ця робота мала 

продовжуватися пізніше й на етапі навчання підлітків у 8–9 класах. 

До відома студентів також доводилося, що старші підлітки прагнуть до 

активного спілкування з авторитетними для них учителями, а також взагалі до 

розширення кола своїх комунікативних контактів, у них зростає соціальна 

активність, активно розвивається самосвідомість, підвищується рівень 

відповідальності й самостійності. З урахуванням цих вікових змін учителі 

фізичної культури в процесі формування морально-вольових якостей в учнів 

8–9 класів мають значну увагу приділяти залученню школярів до виконання 

фізичних вправ в ускладнених умовах. 

Наприклад, такі умови можуть задаватися вчителем фізичної культури 

відповідними командами, у яких обмежується час для виконання школярами 

запропонованої роботи (наприклад, педагог командує: «Рахую до десяти», 

«Даю вам 7 секунд», причому в останньому випадку він має реально 
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відстежуватися цей час за годинником). Учитель може також створювати 

ускладнені умови для старших підлітків за допомогою визначення обсягу 

їхньої роботи (у такому разі він має керуватися максимально допустимими для 

цього віку фізичними чи психологічними навантаженнями). 

Студентам також пояснювалося, що важливою вимогою до організації 

роботи учнів 8–9 класів у контексті формування в них морально-вольових 

якостей є створення сприятливого психологічного клімату в класі та 

підтримання високого емоційного тонусу на занятті з фізичної культури. 

Значною мірою це забезпечується проявом самим педагогом наполегливості й 

енергійності. У такому разі чітка організація вчителем перебігу уроку, 

логічність та послідовність у зміні запропонованих старшим підліткам 

фізичних вправ дозволяє підтримувати на бажаному рівні емоційний заряд 

кожного з них та із задоволенням виконувати команди педагога. Збереженню 

гарного настрою підлітків сприяє також залучення їх до виконання 

запропонованих вправ за допомогою не жорстких наказів, а дружніх прохань, 

надання їм права вибору, що вимагає від школярів вияву морально-вольових 

якостей для прийняття правильного рішення. 

Як уточняли викладачі, якщо підліток усе ж таки не захоче виконувати 

певні вправи чи брати участь у запланованому заході, педагог має навести 

йому переконливі аргументи на користь зміни його рішення. Проте він має 

бути готовим прийняти від школяра й категоричну відмову від участі, якщо це 

має одноразовий характер. Такий прояв поваги до вихованця і його 

індивідуальних намірів зазвичай позитивно впливає на їхні подальші 

взаємовідносини, зміцнює повагу учня до вчителя. 

Проте зовсім інша ситуація складається, коли учень починає колективне 

тренування чи підготовку заходу, а потім раптом передумує брати в ньому 

участь. У такому разі вчителю рекомендується шляхом використання різних 

педагогічних засобів спонукати підлітка виконати свою обіцянку та не 

підводити своїх товаришів. Якщо ж учень усе ж таки її не виконав, 
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рекомендувалося не відразу розбирати його проступок, а через певний час. 

Адже тривала мовчанка педагога змусить учня замислитися над своєю 

поведінкою та відчути сором за свої дії. 

Увага студентів також зверталася на можливості використання на 

занятті опису вчинків інших людей у різних складних ситуаціях, які є 

аналогічними до тих, у які потрапили самі учні. Це дозволяє не примушувати 

їх виконувати прямі розпорядження педагога, а сприйняти опис певної 

ситуації як цінну пораду щодо можливих варіантів дій. 

На заняттях також пояснювалося, що ефективними засобами для 

формування морально-вольових якостей учнів старшого підліткового віку є 

туристичні походи, спортивно-військові ігри, які вимагають від кожної 

особистості прояву цих якостей нерідко в реально складних умовах. При 

цьому кожний підліток добре усвідомлює, що саме від його власних дій 

значною мірою залежить успішність дій усієї команди. 

Варто також зауважити, що для подальшого закріплення знань, умінь, 

якостей, необхідних для успішного формування морально-вольових якостей в 

учнів основної школи, студентів залучали до підготовки до семінарських 

занять, повідомлень, доповідей з окресленої тематики. Наприклад, студенти 

виступали з повідомленнями та доповідями на такі теми: «Підлітковий вік як 

сенситивний етап для формування морально-вольових якостей особистості», 

«Порівняльна характеристика процесів формування морально-вольових 

якостей в учнів молодшого та старшого підліткового віку», «Основні труднощі 

в організації фізкультурно-спортивної діяльності учнів 5–9 класів», «Аналіз 

типових помилок учителів фізичної культури в роботі з учнями основної 

школи», «Організація диференційованої спортивно-оздоровчої діяльності 

учнів підліткового віку на основі врахування їхніх статевих відмінностей, 

стану здоров’я та фізичної підготовленості» тощо. 

Зазначимо, що для оволодіння студентами фізкультурно-педагогічних 

спеціальностей знаннями, вміннями й особистісними якостями, необхідними 
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для успішного формування морально-вольових якостей в учнів основної 

школи, майбутніх педагогів залучали до участі в різних ділових і рольових 

іграх, тренінгах, майстер-класах. Наприклад, майбутнім учителям 

пропонувалося взяти участь у рольовій грі «Організація спортивного свята». 

Студент, який виконував роль педагога, мав разом з іншими учасниками гри 

написати сценарій цього заходу, розподілити між ними обов’язки з його 

організації, уточнити термін виконання роботи на кожній ділянці тощо. 

Студенти фізкультурно-педагогічних спеціальностей також брали 

участь у виконанні завдань і вправ, спеціально розроблених із метою 

вдосконалення готовності майбутніх учителів до формування морально-

вольових якостей. Наприклад, відповідно до тексту одного із завдань, 

студентам у межах малої групи пропонувалося розробити комплекс фізичних 

вправ для ранкової гімнастики для погано підготовлених у фізичному плані 

дівчат старшого підліткового віку, у яких слабо розвинені морально-вольові 

якості. Причому в змісті цього комплексу треба було передбачити динаміку в 

рівні складності вправ та інтенсивності їх виконання, що сприятиме 

підвищенню фізичної підготовленості дівчат та водночас удосконаленню їхніх 

морально-вольових якостей. 

Майбутніх учителів фізичної культури залучали також до створення 

рекомендацій, указівок, інструктивних листів для учнів підліткового віку з 

різних питань формування в них морально-вольових якостей. Зокрема, 

студентам нагадувалося: важливо спонукати кожного учня 8–9 класів до 

самовиховання морально-вольових якостей, що вимагає надання йому 

відповідного педагогічного супроводу. З урахуванням цього студентам у 

межах малих груп було запропоновано скласти рекомендації для учнів 8–9 

класів щодо розробки програми особистісного самовдосконалення морально-

вольових якостей у процесі занять фізичною культурою та спортом. Під час 

створення цих рекомендацій майбутні вчителі фізичної культури в разі 
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виникнення труднощів мали можливість звертатися по допомогу до 

викладача. 

Пізніше учасники всіх малих груп презентували розроблені ними 

рекомендації перед рештою студентів аудиторії. Після цього в процесі 

спільного обговорення було обрано команду переможців. 

Зокрема, члени цієї команди у своєму виступі звернули увагу на те, що 

школярам спочатку треба рекомендувати провести підготовчу роботу: шляхом 

опитування своїх друзів, учителів, батьків та здійснення самоаналізу 

проаналізувати стан сформованості в себе визначених морально-вольових 

якостей, на цій основі виявити основні недоліки із цього питання, прийняти 

рішення про подальший розвиток тих чи інших якостей. Потім на основі 

аналізу отриманих результатів учні можуть приступати до безпосереднього 

складання програми самовиховання морально-вольових якостей. 

Як визначили студенти, ця програма мала включати сформульовану в 

діагностичній формі мету, план подальших дій школяра, список та час 

проведення фізкультурно-спортивних заходів, у яких він планував брати 

участь (наприклад, виконання ранкової гімнастики, систематичне 

відвідування уроків фізичної культури та обраної спортивної секції, участь у 

туристичних походах, спортивних змаганнях та святах тощо). Учню також 

рекомендувалось у цій програмі навести методи й методики (наприклад, 

експертне оцінювання, самоспостереження, самоаналіз, готові діагностичні 

методики для самооцінювання сформованості особистісних якостей тощо), за 

допомогою яких він мав визначати зміни в стані сформованості в себе 

морально-вольових якостей. 

Слід зазначити, що в розроблених цією групою методичних 

рекомендаціях значна увага приділялась опису алгоритму дій щодо внесення 

школярами коректив у процес саморозвитку власних морально-вольових 

якостей. Зокрема, якщо учень успішно досягав поставленої в програмі 

самовиховання мети, йому пропонувалося розробляти й потім реалізовувати 
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нову програму в цьому напрямі. Якщо поставлена в програмі мета не була 

досягнута, учням пропонувалося ретельно проаналізувати всі структурні 

компоненти освітнього процесу (мету, зміст, методи та форми роботи тощо), а 

також внести в цей процес необхідні зміни: або сформулювати легшу для 

досягнення мету, або змінити зміст фізкультурно-спортивної діяльності, або 

обрати інші її методи та форми організації. У підготовлених методичних 

рекомендаціях наводилися також принципи, які учні 8–9 класів мали 

враховувати під час здійснення самовиховання морально-вольових якостей: 

цілеспрямованості, послідовності, урахування стану власної фізичної 

підготовленості та стану здоров’я, системності й систематичності. 

Удосконаленню готовності майбутніх учителів до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи сприяло також залучення 

студентів до створення проектів на відповідні теми. Зокрема, деякі із цих 

проектів мали дослідницький характер. Під час роботи над цими проектами 

студенти на основі опрацювання відповідних наукових джерел формулювали 

власні теоретичні положення та висновки стосовно того, якими способами 

можна вдосконалити процес формування морально-вольових якостей учнів 5–

9 класів. 

Наприклад, під час проведення експериментальної діяльності 

студентами були створені дослідницькі проекти на такі теми: «Основні 

прийоми самоконтроля людини в процесі занять фізичною культурою», 

«Китайські традиційні оздоровчі методики як засоби формування морально-

вольових якостей учнів 7–9 класів», «Можливості тайм-менеджменту фізичної 

культури та спорту в покращенні готовності майбутніх учителів до 

формування морально-вольових якостей школярів підліткового віку. 

Інші проекти, над якими працювали студенти, мали практико-

орієнтований характер. У межах роботи над цими проектами майбутні вчителі 

розробляли різні комплекси фізичних вправ, фізкультурно-спортивних заходів 
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з урахуванням віку, статі, фізичної підготовленості, стану здоров’я, рівня 

розвиненості морально-вольових якостей, інтересів та схильностей школярів. 

Варто підкреслити, що під час реалізації когнітивно-дієвого етапу 

технології студентів залучали до відвідування уроків кваліфікованих учителів 

фізичної культури, які працюють в основній школі, та тренувань. Компетентні 

педагоги також проводили для студентів спеціальні майстер-класи, на яких 

майбутні вчителі могли наочно побачити, як треба в реальній практиці 

організовувати опрацювання учнями підліткового віку тих чи інших фізичних 

умінь та навичок, активізувати процес розвитку морально-вольових якостей 

особистості. 

Під час проведення експерименту значна увага приділялася 

забезпеченню оволодіння майбутніми шкільними педагогами вміннями 

організовувати групові фізичні вправи, спортивні естафети, змагання, які 

мають значні педагогічні можливості щодо формування морально-вольових 

якостей учнів підліткового віку. Варто зазначити, що залучення студентів до 

виконання різного рівня складності вправ, участі в тренуваннях, спортивних 

змаганнях і святах та інших заходах сприяло не лише закріпленню в них 

засвоєних знань і вмінь, необхідних для організації педагогічної діяльності у 

визначеному напрямі, але й удосконаленню їхніх власних морально-вольових 

якостей, що є важливою передумовою для успішного розвитку цих якостей в 

учнів основної школи. 

Крім того, під час проходження в закладах загальної середньої освіти 

виробничої (педагогічної) практики забезпечувалося набуття майбутніми 

вчителями первинного практичного досвіду з формування морально-вольових 

якостей підлітків. Студенти також удосконалювали свої знання й уміння, 

необхідні для проведення діагностичних процедур із визначення поточних 

результатів цього процесу, що давало їм змогу вносити за потреби своєчасні 

корективи у свою діяльність. 
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Очевидно, що в процесі реальної взаємодії з учнями основної школи 

практиканти починали краще усвідомлювати, яких професійних знань, умінь 

їм не вистачає, які проблеми виникають у них у процесі педагогічного 

спілкування, а також намагалися самостійно виправити наявні в їхній 

педагогічній діяльності недоліки. У разі потреби студенти зверталися до 

вчителів школи та керівників практики за консультаціями та рекомендаціями. 

Викладачі також значну увагу приділяли стимулюванню студентів до 

здійснення самоосвіти, спрямованої на вдосконалення їхніх морально-

вольових та інших професійно необхідних якостей, а також на оволодіння 

готовністю до формування морально-вольових якостей в учнів 5–9 класів. 

Зазначимо, що на третьому – контрольно-коригувальному – етапі 

технології забезпечувався систематичний контроль результативності процесу 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи, за потреби проводилася відповідна 

корекційна робота. Із цією метою використовувалися різні методи та форми: 

спостереження, бесіди, тестування, анкетування, експертне оцінювання, 

самооцінювання, аналіз письмових самостійних і контрольних робіт, есе, 

проектів, портфоліо та інших продуктів навчальної діяльності. Також у 

процесі здійснення діагностичних процедур застосовувались опитувальник 

«Вольові якості особистості» М. Чумакова, тест «Самооцінка сили волі» 

М. Обозова, відповідні діагностичні методики («Діагностика самооцінки 

вольових якостей» В. Іванникова та Є. Ейдмана тощо). 

 

3.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Здійснення аналізу отриманих результатів, що відбувалося на 

контрольному етапі експерименту, дозволяло зробити загальний висновок про 

ефективність представленої технології підготовки майбутніх учителів до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Слід 
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уточнити, що на цьому етапі виконувались аналогічні завдання й 

використовувалися ті самі методи дослідження та діагностичні методики, що 

і на констатувальному етапі експерименту. 

Так, реалізація першого з поставлених завдань забезпечувала 

визначення характеру мотивів студентів щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Із цією метою 

застосувалися такі методи: спостереження, анкетування, бесіди, 

інтерв’ювання, а також методика «Мотивація навчання студентів педагогічних 

вишів» С. Пакуліної та М. Овчинникова. 

Використання вказаних методів дозволило з’ясувати, що в 

експериментальній групі в студентів суттєво зросла мотивація щодо 

оволодіння готовністю до формування морально-вольових якостей учнів 5–9 

класів. Зокрема, лише 12,3 % членів групи вважали, що знання й уміння в цій 

галузі не знадобляться в їхній майбутній професійній діяльності. Важливо 

також відзначити, що переважна більшість студентів була переконана в 

необхідності цілеспрямованого формування в підлітків цих якостей. У свою 

чергу, майже половина групи вважала, що заняття фізичною культурою мають 

стати ефективним засобом формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи. Як з’ясовано, у студентів контрольної групи принципових 

змін не відбулося. 

На контрольному етапі експерименту використовувалася також 

модифікована методика «Мотивація навчання студентів педагогічних вишів» 

С. Пакуліної та М. Овчинникова. За її результатами серед студентів 

експериментальної групи майже на 8 % збільшилася кількість студентів, у 

яких в ієрархії мотивів щодо вибору професії педагогічно значущі мотиви 

(«подобається спілкування з дітьми», «інтерес до вчительської професії», 

«забезпечувати особистісне становлення учнів, формувати в них морально-

вольові якості») зайняли одні з перших місць. 
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У свою чергу, в ієрархії мотивів цих студентів перемістились на нижчі 

місця мотиви, притаманні студентам, які слабо встигають («не запускати 

вивчення начальних дисциплін», «уникнути осудження й покарання за погане 

навчання» тощо). У студентів контрольної групи аналогічних змін зафіксовано 

не було. 

Узагальнені дані контрольного етапу експерименту про характер 

мотивів студентів щодо оволодіння готовністю до формування морально-

вольових якостей учнів основної школи наведено в таблиці 3.8. Як бачимо, у 

студентів експериментальної групи відбулися значніші зміни за вказаним 

параметром, ніж у студентів контрольної групи. 

Таблиця 3.8  

Дані контрольного етапу експерименту 

про характер мотивів студентів щодо оволодіння готовністю до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи (у %) 

Характер мотивів Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійкі 15,2 7,6 

проявляються епізодично  81,5 71,3 

майже не проявляються 3,3 21,1 

 

Під час виконання другого поставленого завдання визначалося ціннісне 

ставлення майбутніх учителів фізичної культури до морально-вольових 

якостей та їх формування в підлітків. Для цього застосувалися такі методи 

дослідження: анкетування, аналіз продуктів навчальної діяльності, бесіди, 

незалежне оцінювання, а також методика «Смисложиттєві орієнтації» 

Д. Леонтьєва. 

Зокрема, використання методів анкетування, аналізу продуктів 

навчальної діяльності, бесід дало змогу з’ясувати, що в експериментальній 

групі майже на чверть збільшилася кількість студентів, які сприймали 

морально-вольові якості та процес їх формування в учнів як значущі для себе 

особистісні цінності. Схожі результати були також отримані в результаті 
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проведення експертного оцінювання. У студентів контрольної групи кількість 

таких студентів збільшилася приблизно на 2 %. 

Використання на контрольному етапі експерименту методики 

«Смисложиттєві орієнтації» Д. Леонтьєва дозволило встановити, що 

приблизно на 6 % зросла кількість студентів, які визнали наявність у себе 

чітких життєвих цілей. Крім того, майже третина студентів цієї групи 

продемонструвала тенденції щодо переходу від зовнішнього локусу контролю 

до внутрішнього. Очевидно, що це позитивно впливало на формування в них 

готовності до формування морально-вольових якостей підлітків. У студентів 

контрольної групи зміни в результатах опитування не мали принципового 

характеру. 

Дані про стан ціннісного ставлення студентів до морально-вольових 

якостей і їх формування в підлітків наведено в таблиці 3.9. Можна 

підсумувати, що в експериментальній групі було виявлено вищу позитивну 

динаміку в указаних даних, ніж у студентів контрольної групи. 

Таблиця 3.9  

Дані контрольного етапу експерименту 

про ціннісне ставлення студентів до морально-вольових якостей і їх 

формування в підлітків (у %) 

Характер ціннісного ставлення Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійке позитивне 28,8 16,6 

індиферентне 68,6 78,0 

негативне 2,6 5,4 

 

Реалізація третього завдання вимагала визначення стану сформованих у 

студентів експериментальної та контрольної груп знань, необхідних для 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Як і на 

констатувальному етапі експерименту, на його контрольному етапі 

застосовувалися такі методи: усне опитування, бесіди, розв’язання 

проблемних ситуацій, тестування, аналіз змісту підготовлених студентами 



189 
 

повідомлень, доповідей, самостійних, контрольних та творчих робіт студентів, 

розроблених планів комплексів фізичних вправ, планів-конспектів уроків та 

виховних заходів. 

На основі використання процедур аналізу, систематизації та 

узагальнення зібраних даних були одержані загальні дані про сформованість у 

студентів знань, необхідних для формування морально-вольових якостей 

учнів основної школи. Ці результати наведено в таблиці 3.10. Як бачимо, на 

контрольному етапі порівняно з констатувальним етапом у студентів 

експериментальної групи, на відміну від студентів контрольної групи, 

спостерігалась суттєва позитивна динаміка в стані сформованості цих знань. 

Таблиця 3.10 

Дані контрольного етапу експерименту 

щодо сформованості в студентів знань, необхідних для формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи (у %) 

Сформованість визначених  

знань  

Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

повні, системні, гнучкі 22,3 13,6 

не мають ознак повноти, 

системності та гнучкості 
73,8 62,7 

практично відсутні 3,9 23,7 

 

Варто також зазначити, що на контрольному етапі експериментальної 

роботи проводилась діагностика рівня сформованості в студентів обох 

створених груп визначених груп умінь (інтелектуально-творчих, 

організаційно-комунікативних, контрольно-коригувальних, спеціальних). Це 

передбачало застосування таких методів: спостереження за колективною 

діяльністю студентів та аналіз її результатів, експертне оцінювання, бесіди, а 

також такі методики: «Діагностика комунікативних та організаторських 

схильностей» («КОЗ-2») Б. Федоришина, «Діагностика рівня розвитку 

рефлексивності» А. Карпова та В. Пономарьової. 
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Так, за результатами використання вказаних вище методів, на 

контрольному етапі експерименту майже дві третини студентів здебільшого 

були спроможні визначити необхідну для виконання завдання інформацію, 

запропонувати план спільних дій, мобілізувати інших студентів на його 

реалізацію, оцінити результати спільної діяльності й за потреби внести в її 

перебіг необхідні зміни. За даними діагностики, у студентів контрольної групи 

суттєвих змін у рівні сформованості визначених знань не відбулося. 

Слід зазначити, що на контрольному етапі експерименту позитивна 

динаміка спостерігалася також у даних, отриманих в експериментальній групі 

під час використання методики «Діагностика комунікативних та 

організаторських схильностей». Зокрема, на цьому етапі значно зросла 

кількість студентів, які були спроможні оперативно встановлювати контакти з 

іншими людьми, виявляли активне прагнення до участі в різних групових 

заходах та громадській діяльності, були ініціативні в спілкуванні тощо. 

Зауважимо, що під час використання методики для визначення рівня 

розвитку рефлексивності А. Карпова та В. Пономарьової теж були зафіксовані 

позитивні зміни. Зокрема, порівняно з констатувальним етапом, на 

контрольному етапі експерименту стало майже на чверть більше студентів, які 

проявили схильність до аналізу своїх учинків, поточної діяльності, а також до 

з’ясування причин і наслідків своїх дій у минулому, теперішньому й 

майбутньому часі. У контрольній групі за результатами застосування цієї 

методики принципових змін не відбулося. 

Зазначимо, що узагальнені дані контрольного етапу експерименту про 

рівень сформованості в студентів визначених груп умінь представлено в 

таблиці 3.12. Можна підсумувати, що на контрольному етапі експерименту 

суттєвіші зміни в підвищенні рівня сформованості зазначених груп умінь 

відбулись у студентів експериментальної групи порівняно з контрольною, 

причому найбільшу динаміку було виявлено в групі спеціальних та 

організаційно-комунікативних умінь. 
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Таблиця 3.11 

Дані контрольного етапу експерименту про рівень 

сформованості в студентів лідерських умінь (у %) 

Сформованість 

визначених груп умінь 

Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

1 2 3 

інтелектуально-творчі  

високий рівень 15,3 10,2 

середній рівень 67,9 61,6 

Продовження таблиці 3.11 

1 2 3 

низький рівень 16,8 28,2 

організаційно-комунікативні  

високий рівень 17,4 10,6 

середній рівень 69,2 62,4 

низький рівень 13,4 27,0 

контрольно-коригувальні  

високий рівень 15,4 9,4 

середній рівень 67,1 61,6  

низький рівень 17,5 29,0 

спеціальні  

високий рівень 18,7 11,5 

середній рівень 68,9 62,6  

низький рівень 12,4 25,9 

 

Виконання п’ятого поставленого завдання передбачало з’ясування стану 

сформованості в студентів експериментальної та контрольної груп визначених 

професійно-особистісних якостей (чесність, емпатійність, наполегливість, 

самостійність, рішучість, витримка, енергійність), необхідних для формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи. Із цією метою 

використовувалися такі методи: спостереження, аналіз квазіпрофесійної 

діяльності студентів (рольові ігри, тренінги, інсценування, педагогічна 

практика тощо), експертне оцінювання, а також такі методики: опитувальник 

«Вольові якості особистості» М. Чумакова, тест «Самооцінка сили волі» 

М. Обозова, відповідні діагностичні методики («Діагностика самооцінки 
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вольових якостей» В. Іванникова та Є. Ейдмана, методика «Самооцінювання 

вольових якостей студентів-спортсменів» Н. Стамбулової. 

Як засвідчили результати використання вказаних методів, в 

експериментальній групі майже на 11,2 % зросла кількість студентів, у яких 

визначені особистісні якості мали стійкий характер. У контрольній групі 

динаміка змін за цим параметром становила +5,1 %, тобто набагато нижче. 

Ці дані узгоджуються з результатами застосування зазначених методик. 

Так, за допомогою використання опитувальника «Вольові якості особистості» 

М. Чумакова встановлено, що на контрольному етапі експерименту кількість 

студентів експериментальної групи, у яких сформованість усіх визначених 

особистісних якостей, у тому числі інтегративної якості «воля», відповідала 

високому рівню, зросла майже на 10,9 %, а в контрольній групі – лише на 

4,3 %. 

Також зазначимо, що застосування тесту «Самооцінка сили волі» 

М. Обозова показало збільшення кількості студентів в експериментальній 

групі, у яких зросла самооцінка рівня розвиненості вказаних якостей, а саме 

на 9,8 %. Зокрема, результати відповідей цих студентів засвідчили, що вони 

стали краще володіти своїми емоціями в конфліктних ситуаціях, намагалися 

своєчасно завершити нецікаву для них роботу, виконати зопалу дану обіцянку, 

а також краще володіли своїми емоціями, коли потрапляли в конфліктну 

ситуацію під час навчання або в побуті. У студентів контрольної групи 

вагомих змін зафіксовано не було. 

Як визначено за результатами застосування методики «Діагностика 

самооцінки вольових якостей» В. Іванникова та Є. Ейдмана, на контрольному 

етапі експерименту в експериментальній групі на 10,2 % зросла кількість 

студентів, які на констатувальному етапі визнали суттєве наближення свого 

реального рівня сформованості вказаних якостей до бажаного рівня. Крім того, 

у цій групі на 9,1 % зросла кількість студентів, які мали адекватну самооцінку 

щодо сформованості цих якостей. У свою чергу, у контрольній групі кількість 
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студентів, які відзначили значне наближення їхнього реального рівня 

сформованості визначених якостей до бажаного рівня, збільшилася лише на 

5,3 %, а кількість студентів з адекватною самооцінкою цих якостей зросла на 

3,4 %. 

За даними самооцінювання, отриманими під час використання на 

контрольному етапі експерименту методики «Самооцінювання вольових 

якостей студентів-спортсменів» Н. Стамбулової, з’ясовано, що в 12,3 % 

студентів експериментальної групи суттєво зріс рівень вираження зазначених 

особистісних костей, у 11,4 % – рівень їхньої генералізованості. У студентів 

контрольної групи суттєвих змін не зафіксовано. 

Узагальнені дані контрольного етапу експерименту про рівень 

сформованості в студентів визначених професійно-особистісних якостей 

наведено в таблиці 3.13. Отже, на контрольному етапі експерименту кількість 

студентів експериментальної групи, у яких ці якості характеризувалися 

стійкістю, зросла на 11,9 % , а в контрольній – лише на 4,1 %. У свою чергу, 

кількість студентів експериментальної групи, у яких ці якості майже не 

проявлялися, в експериментальній групі знизилася на 18,6 %, а в контрольній 

групі – лише на 7,6 %. 

Таблиця 3.12  

Сформованість у студентів професійно-особистісних якостей, 

необхідних для формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку (у %) 

Характер сформованості 

професійно-особистісних 

якостей  

Групи 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

стійкі  29,1  21,5 

проявляються час від часу 59,8 56,7 

майже не проявляються 11,1 21,8 

 

На основі аналізу й узагальнення отриманих результатів було 

розраховано загальні дані про рівень сформованості лідерської позиції 



194 
 

студентів. Динаміку в рівнях її сформованості на констатувальному й 

контрольному етапах експерименту відображено в таблиці 3.15. 

Як засвідчують наведені в таблиці 3.15 узагальнені дані 

експериментальної роботи, за всіма визначеними критеріями й показниками в 

студентів експериментальної групи було зафіксовано суттєвіші позитивні 

зміни в рівнях готовності до формування морально-вольових якостей учнів 

підліткового віку, ніж у студентів контрольної групи. 

 

Таблиця 3.13  

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії та показники сформованості лідерської 

позиції студентів 

Групи 

ЕГ 

(311 студ.) 

КГ 

(307 студ.) 

1 2 3 

1. Мотиваційний 

(характер мотивів щодо оволодіння готовністю 

до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи): 

 - стійкі 

 - проявляються епізодично 

 - майже не проявляються 

 

 

 

 

+9,4 

+15,4 

-24,8 

 

 

 

 

+1,7 

+5,1 

-6,8 

2. Ціннісний 

(ціннісне ставлення до морально-вольових 

якостей і їх формування в підлітків): 

 - стійке позитивне  

 - індиферентне 

 - негативне 

 

 

 

+14,4 

-7,5 

-6,9 

 

 

 

+2,1 

+2,2 

-4,3 

3. Знаннєвий 

(сформованість у студентів знань, потрібних 

для формування морально-вольових якостей 

підлітків): 

- характеризуються повнотою, системністю та 

гнучкістю 

- не мають ознак повноти, системності та 

гнучкості 

- практично відсутні 

 

 

 

 

+13,0 

 

+16,3 

 

-29,3 

 

 

 

 

+4,2 

 

+5,0 

 

-9,2 

4. Функціонально-

дієвий (сформованість у 

рівні готовності  

Група ЕГ Група КГ 



195 
 

студентів визначених 

груп умінь): 

 інтелектуально-творчі 

 організаційно-

комунікативні 

 контрольно-

коригувальні 

 спеціальні 

високий середній низький високий середній низький 

 

+8,4 

 

+10,1 

 

+9,7 

+11,3 

 

+9,3 

 

+9,4 

 

+8,9 

+9,5 

 

-17,7 

 

-20,5 

 

-18,6 

-19,8 

 

+3,4 

 

+4,1 

 

+3,6 

+4,2  

 

+2,7 

 

+3,1 

 

+3,3 

+3,0 

 

-6,1 

 

-7,2 

 

-6,9 

-7,2 

5. Особистісний 

(характер сформованості визначених 

особистісних якостей, необхідних для 

формування морально-вольових якостей учнів  

  

Продовж. табл. 3.13  

підліткового віку): 

 - стійке позитивне  

 - індиферентне 

 - негативне 

 

+14,4 

-7,5 

-6,9 

 

+2,1 

+2,2 

-4,3 

 

 

Також зазначимо, що на контрольному етапі експерименту в 

експериментальній і контрольній групах було визначено кількість студентів, 

які мали відповідно високий, середній та низький рівні готовності до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Ці дані 

наведено в таблиці 3.16 та на діаграмах (див. рис. 3.1 та 3.2). 

Таблиця 3.14  

Дані контрольного етапу експерименту про рівні готовності студентів до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи 

 

Рівні готовності 

ЕГ (311 студ.) КГ (307 студ.) 

констату-

вальний 

етап 

контроль- 

ний етап 

констату-

вальний 

етап 

контроль- 

ний етап 

високий 
9,2 % 

(29 студ.) 

26,3 % 

(82 студ.) 

9,3 % 

(28 студ.) 

15,1 % 

(46 студ.) 

середній 
61,0 % 

(190 студ.) 

65,2 % 

(203 студ.) 

61,2 % 

(188 студ.) 

63,8 % 

(196 студ.) 

низький 
29,8 % 

(93 студ.) 

8,5 % 

(26 студ.) 

29,5 % 

(91 студ.) 

21,1 % 

(65 студ.) 
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Рис. 3.1 Рівні готовності студентів експериментальної та 

контрольної груп до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи на констатувальному етапі експерименту 

 
Рис. 3.2 Рівні готовності студентів експериментальної та 

контрольної груп до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи на контрольному етапі експерименту 

 

Вірогідність результатів проведеного експерименту доведено за 

допомогою застосування критерію Пірсона. Із цією метою було 

сформульовано нульову й альтернативну гіпотезу для перевірки виявлених 

відмінностей у рівнях готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Так, за 

гіпотезою Н0, рівні сформованості цієї готовності в студентів обох груп не 

мають принципових відмінностей, за гіпотезою Н1 – вони принципово 

різняться. Уточнимо, що визначені параметри мали три величини: високий, 

середній, низький (с = 3). 

Як визначалося раніше, Тексп розраховується за такою формулою: 
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де 1N  – кількість студентів експериментальної групи, 2N  – це кількість 

студентів контрольної групи; iQ1  і iQ2  – кількість студентів у кожній групі, 

чий рівень готовності відповідав одному з трьох рівнів: високому (i = 1), 

середньому (i = 2) чи низькому (i = 3). 

У нашому випадку маємо такі значення: N1= 311; N2=307; Q11 =82; 

Q12=203; Q13=26; Q21=46; Q22=196; Q23=65 

Виконуємо потрібні розрахунки:  

(N1Q21–N2Q11)
2/(Q11+Q21)=(311х46-307х82)2/(82+46)=(14306-

25174)2/128=108682/113=118114323/113≈1045251,5;  

(N1Q22–N2Q12)
2/(Q22+Q12)=(311х196-307х203)2/(196+203)=(60956-

62321)2/399= 13652/399=1863225/399≈4669,7;  

(N1Q23–N2Q13)
2/(Q23+Q13)=(311х65-307х26)2/(65+26)=(20215-7982)2/88= 

151722/165=230189584/165≈1395088,4; 


 




3
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2
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ii
експ

QQ

QNQN

NN
T ≈ 

(1045251,6+4669,7+1395088,4):95477=2445009:95477≈25,6>Ткр =5,9 

Отже, Тексп. > Ткр. Це є підставою для висновку про те, що приймається 

альтернативна гіпотеза: відмінності в розподілі студентів експериментальної 

та контрольної груп за рівнями готовності до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи є статистично значущими з імовірністю 95 %. 

Отже, сформульована гіпотеза є правильною, тобто реалізація теоретично 

обґрунтованої технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи дійсно 

забезпечує в студентів відповідну готовність до реалізації цього процесу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Для перевірки ефективності розробленої та теоретично обґрунтованої 

технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування 
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морально-вольових якостей учнів основної школи було організовано 

педагогічний експеримент, у якому брали участь студенти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та 

Харківської державної академії фізичної культури. Для участі в експерименті 

було створено експериментальну (311 студентів) та контрольну (307 

студентів) групи. В експерименті брали участь також 11 викладачів, які 

здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури. 

Для доведення правильності сформульованої гіпотези 

використовувалися такі критерії готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи: 

мотиваційний, ціннісний, знаннєвий, функціонально-дієвий, особистісний, а 

також відповідні показники. 

Педагогічний експеримент здійснювався за трьома традиційними 

етапами: констатувальним, формувальним та контрольним. На першому з них 

визначався вихідний рівень готовності студентів експериментальної та 

контрольної груп до формування морально-вольових якостей учнів основної 

школи. Як було з’ясовано, студенти обох груп продемонстрували недостатній 

рівень цієї готовності, причому отримані дані в експериментальній і 

контрольній групах принципово не різнилися. 

На формувальному етапі експерименту в експериментальній групі 

реалізовувалася теоретично обґрунтована технологія підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи. У контрольній групі системна робота в цьому напрямі не 

проводилася. 

На контрольному етапі експерименту проводилася діагностика й 

інтерпретування результатів реалізації зазначеної технології. Як було 

доведено, за всіма визначеними критеріями й показниками в 

експериментальній групі спостерігалася інтенсивніша динаміка в підвищенні 

готовності студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей до 
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формування морально-вольових якостей учнів основної школи. Це 

підтверджує правильність гіпотези дослідження. 

Основні результати розділу відображено в таких авторських 

публікаціях: [90; 91; 92; 93; 97]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На основі аналізу наукової літератури визначено, що морально-

вольові якості – це стійкі характеристики людини, що забезпечують її 

здатність керувати своєю поведінкою та діяльністю в усіх ситуаціях на основі 

дотримання моральних норм, з подоланням за потреби наявних внутрішніх і 

зовнішніх перешкод на шляху досягнення поставленої мети. 

З’ясовано, що для успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві в 

особистості мають бути сформовані насамперед такі морально-вольові якості: 

цілеспрямованість як точно сформульована, чітко усвідомлена людиною 

здатність уживати необхідні дії для здійснення намічених планів; 

ініціативність як здатність і схильність індивіда до активних і самостійних дій; 

наполегливість як послідовна спрямованість дій людини на досягнення певної 

мети; витримка як здатність утримуватися від дій, які вважаються 

неадекватними з прагматичних, моральних чи якихось інших міркувань; 

сміливість як спроможність у разі виникнення небезпеки (для життя, здоров’я 

чи репутації) зберегти стійкість організації психічних функцій і не знизити 

якість діяльності; дисциплінованість як схильність людини до дотримання 

правил роботи й норм поведінки для самоорганізації й саморегуляції 

поведінки; організованість як якість особистості, що відображає її 

спроможність розумно планувати й упорядковувати свою діяльність; 

енергійність як можливість людини діяти швидко та з великою напругою своїх 

фізичних і духовних сил. 

2. У процесі проведення дослідження доведено, що фізична культура 

має значний педагогічний потенціал для формування морально-вольових 

якостей школярів. Особливого значення вона набуває для активізації процесу 

формування цих якостей в учнів основної школи, що пояснюється 

сприятливими для цього віковими (фізіологічними, психічними, соціальними) 

характеристиками підлітків, причому між молодшими (10–13 років) та 
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старшими (14–15 років) підлітками є певні відмінності. Зокрема, молодші 

підлітки (5–7 класи) виявляють підвищену збудливість, гіперактивність, 

емоційну нестійкість, прагнення до спілкування зі своїми ровесниками, 

егоцентризм і навіть агресивність. Тому в процесі формування в них 

морально-вольових якостей важливе місце відводиться колективним 

рухливим іграм, спортивним змаганням і святам, спонуканню школярів до 

здійснення самовивчення й самоконтролю. 

Старші підлітки відзначаються потребою до особистого спілкування з 

педагогами, соціальною активністю, інтенсивним розвитком світогляду та 

самосвідомості, прагненням до рефлексії, самореалізації й самоосвіти, 

більшою відповідальністю та самостійністю. З урахуванням цього вчителі 

фізичної культури в процесі формування морально-вольових якостей учнів 

значу увагу мають приділяти залученню їх до виконання фізичних вправ в 

ускладнених умовах, організації та проведення різних фізкультурно-

спортивних заходів, здійснення самовиховання в указаному напрямі з 

наданням відповідного педагогічного супроводу. 

3. Як визначено в дослідженні, формування морально-вольових 

якостей в учнів основної школи передбачає проведення спеціальної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здійснення цього 

процесу. Результатом такої підготовки є відповідна готовність студентів до 

формування цих якостей у підлітків, що включає мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-діяльнісний та особистісно-вольовий компоненти. 

Уточнено критерії та показники готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи: 

мотиваційний (характер мотивів щодо оволодіння готовністю до формування 

морально-вольових якостей учнів основної школи); ціннісний (ціннісне 

ставлення до морально-вольових якостей і їх формування в підлітків); 

знаннєвий (сформованість у студентів знань, потрібних для формування 

морально-вольових якостей підлітків); функціонально-дієвий (сформованість 
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у студентів визначених груп умінь); особистісний (характер сформованості 

визначених особистісних якостей, необхідних для формування морально-

вольових якостей учнів підліткового віку). 

4. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

технологію підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи, що включає 

концептуально-теоретичний (мета, завдання, принципи здійснення технології, 

структура та зміст морально-вольових якостей), змістово-процесуальний 

(етапи реалізації: мотиваційно-цільовий, когнітивно-дієвий, контрольно-

коригувальний; методичний інструментарій реалізації технології) та 

діагностично-результативний (критерії та показники готовності, очікуваний 

результат) блоки. Зокрема, мотиваційно-цільовий етап технології 

спрямований на забезпечення усвідомлення студентами актуальної 

необхідності формування морально-вольових якостей в учнів підліткового 

віку, розвиток у майбутніх учителів мотивації щодо оволодіння готовністю 

успішно здійснювати цей процес на етапі основної школи, формування 

здатності ставити оптимальні послідовні цілі в процесі формування в підлітків 

зазначених якостей. Когнітивно-дієвий етап технології забезпечує 

формування в студентів знань, умінь, професійно-особистісних якостей, 

необхідних для успішного формування морально-вольових якостей учнів 5–9 

класів. Контрольно-коригувальний етап технології передбачає здійснення 

систематичного контролю результатів, проведення за потреби відповідної 

корекційної роботи. 

Експериментальною реалізацією розробленої технології підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи доведено її ефективність. Так, відповідно до 

результатів експерименту, в експериментальній групі кількість студентів із 

високим рівнем готовності до здійснення цього процесу зросла на 17,1 %, а в 

контрольній групі – лише на 5,8 %. Також зазначимо, що кількість студентів, 
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у яких виявлено низький рівень зазначеної готовності, зменшилася в 

експериментальній групі на 21,3 %, а в контрольній – на 8,4 %. Отже, можна 

зробити висновок про те, що реалізація розробленої й теоретичної 

обґрунтованої технології дійсно забезпечує підвищення рівня готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до формування морально-вольових 

якостей учнів основної школи. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Потребують вивчення питання підготовки майбутніх учителів до формування 

морально-вольових якостей учнів інших вікових періодів, а також організації 

студентами фізкультурно-педагогічних спеціальностей самостійного 

формування в себе морально-вольових якостей. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Авторська анкета для визначення стану готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 

основної школи 

Шановний учаснику анкетування! 

Дайте, будь ласка, відповідь на такі питання анкети: 

1. Як Ви розумієте суть поняття «морально-вольові якості»? 

2. Чи знаєте Ви особливості формування морально-вольових якостей в 

учнів основної школи? 

3. Чи можете Ви назвати характерні ознаки учнів молодшого та 

старшого підліткового віку, які треба враховувати під час формування в них 

морально-вольових якостей? 

4. Чи вважаєте Ви необхідним завданням для майбутнього вчителя 

фізичної культури оволодіння готовністю до формування морально-вольових 

якостей учнів 5–9 класів? 

5. Чи вмієте Ви відібрати оптимальні методи, форми роботи та засоби 

фізичної культури для конкретних ситуацій педагогічної взаємодії? 

6. Чи приділяють викладачі достатньо уваги питанню покращення 

готовності студентів фізкультурно-педагогічних спеціальностей до 

формування морально-вольових якостей учнів 5–9 класів? 

7. Які Ви маєте конкретні пропозиції щодо покращення роботи в цьому 

напрямі? 
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Додаток Б 

Методика «Мотивація навчання студентів закладу вищої педагогічної 

освіти» (С. Пакуліна, М. Овчинніков) 

 

Інструкція: Уважно прочитайте приведені в розділі мотиви вступу до 

закладу вищої освіти, мотиви навчання, які реально діють, та професійні 

мотиви. Оцініть значимі для вас мотиви навчання в педагогічному закладі (5 

балів – дуже значимі, 3-4 бали – значимі, 0−2 бали – незначимі) та відмітьте 

бали у бланку (таблиця). Відповідайте швидко, не замислюючись. 

 

Опитувальник 

 

I. Що сприяло вашому вибору цієї спеціальності? 

1. Безкоштовний вступ, низька плата за навчання. 

2. Зайняття в профільній спецшколі, спецкласі. 

3. Бажання отримати вищу освіту. 

4. Сімейні традиції, бажання батьків. 

5. Порада друзів, знайомих. 

6. Престиж, авторитет вишу та факультету. 

7. Інтерес до професії. 

8. Найкращі здібності саме в цій сфері. 

9. Прагнення прожити безтурботний період життя. 

10. Подобається спілкування з дітьми. 

11. Випадковість. 

12. Небажання йти в армію (для юнаків). 

13. Використовувати педагогічні знання для виховання своїх дітей (для 

дівчат). 

14. Забезпечувати особистісне становлення учнів, формувати в них морально-

вольові якості. 

II. Що є найважливішим для вас у вашому навчанні? 

15. Успішно продовжити навчання на подальших курсах. 

16. Успішно вчитися, складати іспити «добре» і «відмінно». 

17. Здобути глибокі й міцні знання. 

18. Бути постійно готовим до чергового заняття. 

19. Не запускати вивчення навчальних предметів. 

20. Не відставати від однокурсників. 

21. Виконувати педагогічні вимоги. 

22. Досягти поваги викладачів. 

23. Бути прикладом для однокурсників. 

24. Добитися схвалення оточення. 

25. Уникнути осуду й покарання за низку навчальну успішність.  

26. Отримати інтелектуальне задоволення. 



248 
 

III. Отримання диплому дає вам можливість: 

26. Досягти соціального визнання, поваги. 

27. Самореалізації. 

28. Мати гарантію стабільності. 

29. Отримати цікаву роботу. 

30. Отримати високооплачувану роботу. 

31. Працювати в державних структурах. 

32. Працювати в приватних організаціях. 

33. Працювати в школі. 

34. Заснувати свою справу. 

35. Навчання в аспірантурі. 

36. Самовдосконалення. 

37. Диплом сьогодні нічого не дає. 
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Додаток В 

Методика «Смисложиттєві орієнтації» (Д. Леонтьєв) 

 

Інструкція для учнів: 

Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. Оберіть, будь 

ласка, те з двох тверджень, яке, на вашу думку, більше відповідає реальності, 

і відзначте одне із чисел: 1, 2, 3, залежно від того, наскільки ви впевнені у 

виборі (або 0, якщо обидва твердження, на ваш погляд, однаково вірні). 

 

1. Звичайно мені дуже нудно.  3 2 1 0 1 2 3 Звичайно я повний енергії. 

2. Життя здається мені завжди 

хвилюючим і захоплюючим.  

3 2 1 0 1 2 3 Життя здається мені цілком 

спокійним і рутинним. 

3. У моєму житті я не маю 

певних цілей і намірів.  

3 2 1 0 1 2 3 У житті я маю дуже ясні цілі й 

наміри. 

4. Моє життя уявляється мені 

неосмисленим і безцільним.  

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя уявляється мені 

вельми осмисленим і 

цілеспрямованим. 

5. Кожний день здається мені 

завжди новим і несхожим на 

інші.  

3 2 1 0 1 2 3 Кожний день здається мені 

цілком схожим на всі інші. 

6. Коли я вийду на пенсію, я 

займуся цікавими речами, 

якими завжди мріяв 

займатися.  

3 2 1 0 1 2 3 Коли я вийду на пенсію, я 

постараюся не обтяжувати 

себе жодними турботами. 

7. Моє життя склалося саме 

так, як я мріяв. 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя склалося не зовсім 

так, як я мріяв. 

8. Я не досяг успіхів у 

здійсненні своїх життєвих 

планів.  

3 2 1 0 1 2 3 Я здійснив багато з того, що 

було мною заплановано в 

житті. 

9. Моє життя є пустим і 

нецікавим.  

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя наповнене 

цікавими справами. 

10. Якби мені сьогодні 

довелося підводити підсумок 

мого життя, то я б сказав, що 

воно було цілком 

осмисленим.  

3 2 1 0 1 2 3 Якби мені довелося сьогодні 

підводити підсумок мого 

життя, то я б сказав, що воно 

не має сенсу. 

11. Якби я міг обирати, то я б 

прожив життя ще раз так 

само, як я живу зараз.  

3 2 1 0 1 2 3 Якби я міг обирати, то я б 

побудував своє життя зовсім 

інакше. 

12. Коли я дивлюся на світ 

навколо мене, він часто 

3 2 1 0 1 2 3 Коли я дивлюся на світ 

навколо мене, він зовсім не 
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викликає в мене 

розгубленість і неспокій.  

викликає в мене 

розгубленості й неспокою. 

13. Я людина дуже 

обов’язкова.  

3 2 1 0 1 2 3 Я людина зовсім не 

обов’язкова. 

14. Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій 

вибір за своїм бажанням.  

 

3 2 1 0 1 2 3 Я вважаю, що людина не має 

можливості обирати через 

вплив природних здібностей і 

життєвих обставин. 

15. Я цілком можу назвати 

себе цілеспрямованою 

людиною.  

 

3 2 1 0 1 2 3 Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною. 

16. У житті я ще не знайшов 

свого покликання та ясних 

цілей.  

3 2 1 0 1 2 3 У житті я знайшов своє 

покликання та ясні цілі. 

17. Мої життєві погляди ще не 

визначилися.  

3 2 1 0 1 2 3 Мої життєві погляди цілком 

визначилися. 

18. Я вважаю, що мені вдалося 

знайти покликання й цікаві 

цілі в житті.  

3 2 1 0 1 2 3 Я навряд чи здатний знайти 

своє покликання й цікаві цілі 

в житті. 

19. Моє життя перебуває в 

моїх руках, і я сам керую ним.  

 

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя непідвладне мені, і 

воно керується зовнішніми 

подіями. 

20. Мої повсякденні справи 

приносять мені задоволення й 

утіху.  

3 2 1 0 1 2 3 Мої повсякденні справи  

приносять мені безперервні 

неприємності й переживання. 
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Додаток Ґ 

Методика «Діагностика комунікативних та організаторських 

здібностей» «КОЗ-2» (Б. Федоришин) 

 

Інструкція 

Перед Вами 40 запитань, на кожне з яких треба дати відповідь «так» або 

«ні». Час виконання методики – 10–15 хвилин. 

 

Текст опитувальника 

1. Чи є у Вас потяг до спілкування та знайомства з різними людьми? 

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася? 

5. Чи багато у Вас друзів, з якими постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто вдається Вам схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки? 

7. Чи правда, що Вам приємніше й простіше проводити час за книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам 

від них відмовитися? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 

10. Чи любите Ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами 

різноманітні ігри та розваги? 

11. Чи важко вам «включатися» в нові для Вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати 

сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти та спілкуватися з 

незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої думки? 

15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі? 

16. Чи правда, що у Вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання 

ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків? 

17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися й 

поспілкуватися з незнайомою людиною? 

18. Чи часто Ви у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратує Вас оточення, чи виникає у Вас бажання бути наодинці? 

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

ситуації? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити 

розпочату справу? 

23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною? 
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24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями? 

25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які 

стосуються інтересів Ваших друзів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей? 

28. Чи правда, що Ви прагнете того, щоб довести правильність своїх дій? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам неважко внести пожвавлення в незнайоме 

товариство? 

30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих? 

32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо 

його не відразу прийняли друзі? 

33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії? 

34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх друзів? 

35. Чи правда, що Ви розгублені, коли треба говорити перед великою 

кількістю людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. У Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх друзів? 

39. Чи відчуваєте Ви дискомфорт під час спілкування з малознайомими 

людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх друзів? 

Обробка результатів 

Комунікативні схильності:                               Організаторські схильності: 

«Так» – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;             «Так» – 2, 6, 10, 14, 20, 22, 26, 

30, 34, 38; 

«Ні» – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.                «Ні» – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32, 36, 40. 
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Додаток Д 

Методика «Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії» 

(О. Калашникова) 

 

Інструкція: З метою глибшого пізнання самого себе Вам пропонується 

відповісти на низку запитань. Відповідаючи на них, позначте в реєстраційному 

бланку свою згоду знаком «+», а незгоду – знаком «-». 

 

Текст методики 

 

1. Чи були у Вас випадки, коли аналіз Вашого вчинку примиряв Вас із 

вашими близькими? 

2. Чи змінювалися Ваші духовні цінності після того, як Ви, проаналізувавши 

свої недоліки, приходили до рішення змінити їх? 

3. Чи часто Ви вдаєтеся до аналізу своєї поведінки в конфліктних ситуаціях? 

4.  Чи часто буває так, що Ваша поведінка в конфліктній ситуації залежить 

від емоційного стану? 

5. Чи ставите Ви себе у своїй уяві на місце якого-небудь незнайомого Вам 

невдахи? 

6. Чи аналізуєте Ви причини своїх невдач? 

7. Чи довго Ви згадуєте зустріч із невдахою? 

8. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою поведінку, якщо у Вас довгий час не 

виникало проблемних ситуацій? 

9. Як Ви вважаєте, це пов’язане з особистісною потребою розібратися в собі? 

10. Ви аналізуєте свою поведінку, щоб порівняти себе з іншими? 

11. Чи були у Вас випадки, коли аналіз ситуації призводив до зміни рішень, 

прийнятих Вами раніше, зміни Вашої думки або переоцінки самого себе? 

12. Чи часто Ви усвідомлюєте причини власних учинків? 

13.  Чи часто Ви аналізуєте поведінку людей, які оточують Вас, уникаючи 

аналізу своєї? 

14. Чи намагаєтеся Ви виявити для себе причини своєї поведінки? 

15.  Чи вважаєте Ви однозначною та беззаперечно правильною для себе думку 

людини, авторитетної в проблемі, що цікавить Вас? 

16. Чи намагаєтеся Ви аналізувати думки авторитетних людей? 

17. Чи піддаєтеся Ви критичному аналізу позиції авторитетної людини, групи 

людей? 

18. Чи протиставляєте Ви думці авторитетної людини свої добре обдумані 

аргументи проти? 

19. Чи збігається зазвичай Ваша думка щодо якої-небудь проблеми з думкою 

авторитетної людини в цій області? 

20. Чи намагаєтеся Ви знайти причину яких-небудь нерозв’язаних життєвих 

протиріч, що стосуються Вас? 
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21. Чи буває так, що людські цінності, прийняті в суспільстві, Ви піддаєте 

критичному аналізу? 

22. Чи часто громадська думка здатна диктувати Вам певний спосіб думок? 

23. Чи вважаєте Ви, що вміння аналізувати Вами свою поведінку завжди 

приводить до прийняття єдино правильного рішення? 

24. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою або чужу поведінку, якщо розумієте, 

що це може призвести до виникнення негативних емоцій, неприємних для 

Вас? 

25. Чи замислюєтеся Ви про поведінку сторонніх Вам людей, порівнюючи їх 

із собою? 

26. Чи пробуєте Ви зайняти позицію сторонньої Вам людини в конфліктній 

ситуації, намагаючись зіставити її з власною? 

27. Чи вели Ви коли-небудь щоденники, куди записували свої думки, 

переживання? 

28. Аналізуючи свої невдачі, чи схиляєтеся Ви до оцінки своєї поведінки? 

29. Чи часто, аналізуючи свої невдачі, Ви здебільшого доходите висновку, що 

винен безлад у соціальному житті? 

30. Чи властива аналізу Вашої поведінки здебільшого емоційна оцінка? 

31. Чи є присутньою в аналізі Вашої власної поведінки здебільшого чітка 

словесна логіка? 

32. Чи часто суспільство здатне нав’язати Вам певну манеру поведінки? 

33.  Чи вважаєте Ви обов’язковим для себе дотримуватися всіх рекомендацій 

моди, певного стилю одягу тощо? 

34. Чи часто буває так, що, проаналізувавши свою поведінку, Ви міняєте свій 

стиль спілкування з людьми? 

 

Обробка результатів 

 

Для визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії необхідно 

зіставити результати, отримані в ході проведення діагностики, з ключем для її 

обробки. За кожну відповідь, яка збігається з ключем, випробовуваний 

отримує 1 бал, в іншому разі – 0 балів, отримані бали підсумовуються. 
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Додаток Е 

Опитувальник вольових якостей особистості (М. Чумаков) 

 

Інструкція: Уважно прочитайте приведені нижче твердження й 

відмітьте хрестиком у бланку Ваш варіант відповіді із чотирьох можливих: 

«Вірно», «Швидше, вірно», «Швидше, невірно», «Невірно». Пам’ятайте, що в 

опитувальнику немає «поганих» і «хороших» відповідей, оскільки йдеться не 

про Ваші здібності, а про індивідуальні особливості Вашої особи. Не 

замислюйтеся над відповіддю занадто довго, важливіша Ваша перша реакція, 

а не результат тривалих міркувань. 

 

Текст опитувальника 

 

1. Якщо я є присутнім на якихось зборах, то зазвичай виступаю. 

2. Я трохи заздрю тим, хто «не лізе за словом в кишеню». 

3. Я рідко звертаюся до когось по допомогу. 

4. Я погано переношу біль. 

5. Я швидше песиміст, ніж оптиміст. 

6. Я можу швидко зосередиться, якщо потрібно. 

7. У мене немає чіткої мети в житті. 

8. Я не можу про себе сказати, що я людина, легка на підйом. 

9. Мені варто було б бути рішучішим. 

10. Навіть короткий час мені важко обходитися без близьких мені людей. 

11. Зазвичай у мене виходить закінчити справу, незважаючи на труднощі. 

12. Я веду активний спосіб життя. 

13. Музика, шум легко відволікають мене. 

14. Коли я беруся до справи, я обмірковую все до дрібниць. 

15. Часто якось само собою виходить, що я виявляюся в ролі лідера. 

16. Коли мені відмовляють, мені важко знову повторити своє прохання. 

17. Я абсолютно не можу сидіти без діла. 

18. Я не дуже зібрана людина. 

19. Я добре знаю, чого хочу. 

20. Мені буває важко зробити перший крок. 

21. Я не люблю ризикувати. 

22. Я б почував себе дуже незатишно, якби мені довелося їхати одному в 

далеку подорож. 

23. Якщо щось не виходить із першого разу, я знову й знову повторюю спроби. 

24. У мене часто буває знесилення. 

25. Мені не важко концентрувати увагу. 

26. Мене не лякають віддалені цілі. 

27. Я дуже рідко спізнююся на роботу, навчання, зустрічі. 

28. Коли я вчився в школі, я часто викликався відповідати на уроці. 
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29. Я швидко приймаю рішення. 

30. Мені подобається навчитися чомусь без сторонньої допомоги. 

31. Я не боюся набридати людям проханнями, що повторюються. 

32. Відпочинок – це просто зміна діяльності. 

33. Я не часто виступаю «призвідником» нових починів. 

34. Я схильний до сумнівів. 

35. Мені важко йти проти думки групи. 

36. Я легко піддаюся паніці. 

37. У разі невдачі в мене опускаються руки. 

38. Я швидко відновлюю сили. 

39. Я можу довго працювати, не відволікаючись. 

40. Не можна сказати, що я цілеспрямована людина. 

41. Я весь час вигадую щось нове. 

42. Я часто раджуся з іншими людьми. 

43. Я не можу довго переносити напружені фізичні навантаження. 

44. Я м’яка людина. 

45. Я б не сказав, що я енергійна людина. 

46. Дійсно, я нерідко буваю неуважним. 

47. Я знаю, ким я хочу бути в житті, і прагну до цього. 

48. Нерідко мені самому доводиться показувати приклад оточенню. 

49. Мені добре знайомі тяжкі коливання, коли треба зробити вибір. 

50. Я можу бути дуже настирливим. 

51. Я часто відчуваю сонливість удень. 

52. Я вмію ставити собі ясні й чіткі цілі. 

53. Я старанно виконую обов’язки по роботі, навчанню. 

54. Мені бракує впевненості в собі. 

55. Я терпляче додзвонююся, якщо номер зайнятий. 

56. Несприятливі обставини часто заважають мені закінчити почате. 

57. Зазвичай я життєрадісний і повний сил. 

58. Не можу довго утримувати увагу, якщо мені не цікаво. 

59. Зазвичай я складаю план на тиждень. 

60. Я сам виявляю ініціативу під час знайомства. 

61. Я можу іноді прогуляти роботу, навчання, якщо знаю, що мені це зійде з 

рук. 

62. Мене не можна назвати ініціативною людиною. 

63. Я люблю все робити швидко. 

64. Я можу довго, стиснувши зуби, долати неприємності. 

65. Я можу довго працювати, не втомлюючись. 

66. Якщо я беруся за справу, то занурююся в неї цілком і повністю. 

67. Я намагаюся розташувати справи в міру важливості й починаю з 

найважливіших. 

68. Я запальна людина. 

69. Про мене можна сказати, що я трохи легковажний. 

70. Я людина, якій легко щось навіяти. 
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71. Я вмію стримувати гнів. 

72. Я обов’язкова людина. 

73. Загалом мене можна назвати терплячою людиною. 

74. Я серйозно ставлюся до домашніх обов’язків. 

75. Люблю вирішувати все сам. 

76. Я можу довго виконувати нецікаву, але потрібну справу. 

77. У мене погано виходить приховувати від оточення, що я засмучений. 

78. Я наполегливо досягаю своїх цілей. 

 

Обробка результатів. Підраховується кількість балів за кожною 

шкалою відповідно до ключа. Твердження «невірно» оцінюється в 0 балів, 

«швидше, невірно» – в 1 бал, «швидше, вірно» – в 2 бали, «вірно» – в 3 бали. 

Загальний бал підраховується як сума балів з усіх шкал. У зворотних 

завданнях бали нараховуються наступним чином. За твердження «невірно» 

дається 3 бали, «швидше, невірно» – 2 бали, «швидше, вірно» – 1 бал,                

«вірно» – 0 балів. Для порівняння показників опитувальника за різними 

шкалами необхідно перевести сирі бали в стени відповідно до нормативної 

таблиці Е.1. 

Таблиця Е.1.  

Ключі до опитувальника ВЯО 

 Шкали опитувальника Прямі завдання Зворотні 

завдання 

1.  Відповідальність 11, 14, 27, 53, 72, 74 61, 69 

2.  Ініціативність 1, 15, 28, 41, 48, 60 8, 20, 33, 62 

3.  Рішучість 29, 63 2, 9, 21,34, 49, 54 

4.  Самостійність 3, 30, 75 10, 22, 35, 42, 70 

5.  Витримка 55, 64, 71, 73, 76 4,36,43, 68, 77 

6.  Наполегливість 23, 31, 50 16, 37, 44, 56 

7.  Енергійність 12, 17, 32, 38, 57, 65 5, 24, 45, 51 

8.  Уважність 6, 25, 39, 66 13, 18, 46, 58 

9.  Цілеспрямованість 19, 26, 47, 52, 59, 67, 

78 

7, 40 
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Додаток Ж 

Тест «Самооцінка сили волі» (М. Обозов) 

Інструкція: На запропоновані 15 питань можна відповісти «так», «не 

знаю» або «буває», «трапляється» чи «ні». Якщо Ви відповіли «так», то за це 

присвоюється 2 бали; «не знаю» або «буває», «трапляється» – 1 бал; «ні» – 0 

балів. У процесі послідовної відповіді на питання від 1 до 15 необхідно відразу 

підсумовувати бали, що набираються. 

 

Текст опитувальника 

1. Чи в змозі Ви завершити почату роботу, яка Вам нецікава, незалежно від 

того, що час і обставини дозволяють відірватися від неї й потім знову 

повернутися до неї? 

2. Чи долали Ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли треба було 

зробити щось Вам неприємне (наприклад, піти на чергування у вихідний 

день)? 

3. Коли Ви потрапляєте в конфліктну ситуацію на роботі (навчанні) або в 

побуті, чи в змозі Ви взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на неї з 

максимальною об’єктивністю? 

4. Якщо Вам прописана дієта, чи зможете ви здолати всі кулінарні спокуси? 

5. Чи знайдете Ви сили вранці встати раніше звичайного, як було 

заплановано ввечері? 

6. Чи залишитеся Ви на місці події, щоб надати свідчення свідка? 

7. Чи швидко Ви відповідаєте на листи? 

8. Якщо у Вас викликає страх майбутня подорож літаком або відвідування 

зуболікарського кабінету, чи зумієте Ви без особливих зусиль здолати це 

почуття й в останню мить не змінити свого наміру? 

9. Чи будете Ви приймати дуже неприємні ліки, які Вам рекомендував 

лікар? 

10. Чи стримаєте Ви дану зопалу обіцянку, навіть якщо її виконання принесе 

вам немало клопоту, чи є Ви людиною слова? 

11. Чи вирушаєте Ви без коливань у подорож до незнайомого міста, якщо це 

є необхідним? 

12. Чи строго Ви дотримуєтеся розпорядку дня: часу пробудження, їди, 

занять, прибирання й інших справ? 

13. Чи ставитеся Ви несхвально до бібліотечних боржників? 

14. Найцікавіша телепередача не змусить Вас відкласти виконання 

термінової й важливої роботи. Чи це так? 

15. Чи зможете Ви припинити сварку й замовкнути, якими б образливими не 

здавалися Вам слова протилежної сторони? 

Обробка й інтерпретація результатів. 

Підраховується загальна сума набраних балів. Результат: від 0 до 12 

балів – слабка сила волі; від 13 до 21 бала – сила волі середня; від 22 до 30 

балів – велика сила волі. 
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Додаток З 

Методика «Самооцінювання вольових якостей студентів-спортсменів» 

(Н. Стамбулова)  

 

Інструкція: Прочитайте уважно кожне судження. Подумайте, наскільки 

воно характерне для Вас. З огляду на це виберіть відповідну відповідь із п’яти 

запропонованих варіантів і її номер поставте в протоколі навпроти номера 

відповідного судження. Варіанти для відповідей: «так не буває», «мабуть, 

невірно», «може бути», «напевно, так», «упевнений, що так». Відповівши на 

запитання першого опитувальника («Цілеспрямованість»), переходьте до 

наступного, і так до кінця, поки не заповните весь зведений протокол. 

Текст опитувальників 

 

Цілеспрямованість 

1. Приступаючи до будь-якої справи, завжди чітко усвідомлюю, чого я хочу 

досягти. 

2. Невдача в змаганні спонукає мене тренуватися з подвоєною енергією. 

3. Мої інтереси нестійкі, не можу поки визначити, до чого мені прагнути в 

житті. 

4. Я чітко уявляю собі, чого хочу навчитися в інституті. 

5. Під час тренування мені швидко набридає працювати строго у відповідності 

з планом. 

6. Якщо вже ставлю перед собою певну мету, то неухильно прагну до її 

досягнення, як би не було важко. 

7. У кожному тренувальному занятті ставлю перед собою конкретні завдання. 

8. У разі невдач мене завжди долають сумніви, чи варто продовжувати 

розпочату справу. 

9. Чітке планування роботи не характерне для мене. 

10. Рідко замислююся над тим, як можна застосувати знання, здобуті в 

інституті, у майбутній практичній роботі. 

11. Ніколи сам не проявляю ініціативи в постановці нових цілей, уважаю за 

краще дотримуватися вказівок інших людей. 

12. Зазвичай під впливом різного роду перешкод моє прагнення до мети 

значно слабшає. 

13. У мене є головна мета життя. 

14. Після невдачі в змаганні довго не можу змусити себе тренуватися на повну 

силу. 

15. До громадської роботи ставлюся з меншою відповідальністю, ніж до 

навчання й занять спортом. 

16. Зазвичай заздалегідь намічаю конкретні завдання, планую свою роботу. 

17. Постійно відчуваю потребу ставити перед собою нові цілі й досягати їх. 
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18. Починаючи нову справу, не завжди чітко уявляю собі, до чого слід 

прагнути; зазвичай сподіваюся, що це проясниться в ході роботи. 

19. Завжди намагаюся до кінця виконати будь-яке суспільне доручення. 

20. Навіть у разі невдач мене не залишає впевненість, що досягну поставленої 

мети. 

 

Сміливість і рішучість 

1. Приймаючи будь-яке рішення, завжди реально оцінюю свої можливості. 

2. Не боюся втрутитися в ситуацію на вулиці, якщо потрібно запобігти 

нещасному випадку. 

3. Мені важко виконувати свої обіцянки. 

4. Висловлюю свою думку, незважаючи на можливість конфлікту. 

5. Свідомість, що суперник сильніший, є для мене серйозною перешкодою. 

6. Легко звільняюся від тривоги, побоювань, страху. 

7. Установивши для себе розпорядок дня, чітко його дотримуюся. 

8. Мене часто мучать сумніви. 

9. Мені більше до душі, якщо відповідальність за спільну справу несуть інші, 

а не я. 

10. Навряд чи зможу ризикнути запобігти нещасному випадку. 

11. Коли аналізую свої вчинки, часто доходжу висновку, що недостатньо 

добре продумав і спланував свої дії. 

12. Зазвичай уникаю ризикованих ситуацій. 

13. Не відчуваю страху перед сильним суперником. 

14. Багато разів вирішував із завтрашнього дня почати «нове життя», але з 

ранку все йшло по-старому. 

15. Можливість конфлікту змушує мене тримати свою думку при собі. 

16. Зазвичай мені легко вдається впоратися зі своїми сумнівами. 

17. Постійно відчуваю відповідальність за свої справи й учинки. 

18. Насилу долаю страх. 

19. Для мене винятковий випадок, якщо я не зміг стримати слово. 

20. Можливість ризикнути приносить мені радість. 

 

Наполегливість і завзятість 

1. Починаючи будь-яку справу, упевнений, що зроблю все можливе для її 

виконання. 

2. Завжди до кінця відстоюю свою думку, якщо впевнений, що правий. 

3. Я не в змозі примусити себе тренуватися на тлі втоми. 

4. У змаганні борюся з усіх сил до останньої миті. 

5. Мені важко доводити до кінця громадські справи. 

6. Для мене характерні планомірність, систематичність у роботі. 

7. На тренувальному занятті примушую себе повністю виконати завдання, 

навіть якщо дуже втомився. 

8. Часто кидаю на півдорозі розпочаті справи, втративши інтерес до них. 

9. Мені більше до душі легкі, нехай навіть менш результативні шляхи до мети. 
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10. Не можу примусити себе планомірно займатися протягом усього семестру, 

особливо з тих навчальних предметів, які даються важко. 

11. Зазвичай не знаю, чи вистачить у мене бажання й сили завершити 

розпочату справу. 

12. У мене ніколи не виникає бажання поставити перед собою важко досяжну 

мету. 

13. Систематично готуюся до навчальних занять в інституті. 

14. Невдача під час змагань різко знижує мою активність і бажання 

продовжувати боротьбу. 

15. У суперечці найчастіше поступаюся іншим. 

16. До кінця виконую навіть нудну й одноманітну роботу, якщо це необхідно. 

17. Відчуваю особливе задоволення, якщо успіх дістався з великими 

труднощами. 

18. Не можу змусити себе працювати систематично. 

19. Виконуючи громадські доручення, завжди досягаю того, що необхідно. 

20. Досить часто відчуваю потребу перевірити себе у важких справах. 

 

Ініціативність і самостійність 

1. Зазвичай усі важливі рішення приймаю без сторонньої допомоги. 

2. Мені легко вдається побороти збентеження й першим зав’язати розмову з 

незнайомою людиною. 

3. Ніколи за власною ініціативою не беруся за виконання громадських 

доручень. 

4. Під час підготовки до навчальних занять досить часто читаю додаткову 

літературу, не обмежуючись лекцією або підручником. 

5. Відсутність тренера на змаганні (його порад, підтримки тощо) значно 

знижує мої результати. 

6. Найбільше мені подобається пробувати свої сили в творчій діяльності. 

7. На тренувальних заняттях намагаюся придумувати нові вправи. 

8. Відчуваю себе спокійно і впевнено, якщо хтось керує мною. 

9. Перш ніж щось зробити, завжди раджуся з ким-небудь із знайомих. 

10. У розмові або під час знайомства прагну надати ініціативу іншій стороні. 

11. Для мене найзручніше виконувати роботу за вже відомим зразком. 

12. Зазвичай відмовляюся від своїх планів, намірів, якщо хтось знаходить їх 

невдалими. 

13. До громадської роботи ставлюся неформально, намагаюся зробити її не 

лише корисною, а й цікавою. 

14. Під час вивчення будь-якого навчального предмета не прагну знати 

більше, ніж потрібно для складання заліку або іспиту. 

15. Зазвичай не замислююся над змістом тренування, точно виконую те, що 

пропонує тренер. 

16. Прагну бути організатором нових справ у колективі. 

17. Якщо впевнений, що правий, завжди роблю по-своєму. 

18. Процес творчості не приваблює мене. 
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19. Результати моїх виступів у змаганнях практично не залежать від того, чи 

присутній на них мій тренер. 

20. У будь-яку роботу прагну внести щось нове, інакше мені не цікаво. 

 

Самовладання й витримка 

1. Я легко можу примусити себе довго чекати, якщо це необхідно. 

2. У суперечці мені зазвичай вдається зберігати спокій і об’єктивність. 

3. Не можу нормально тренуватися, якщо мене щось тривожить. 

4. Протягом усього змагання чітко контролюю свої думки, почуття, дії, 

поведінку. 

5. Зовсім не переношу біль. 

6. Мені вдається зберігати ясність думки навіть у найскладніших життєвих 

ситуаціях. 

7. Неприємності в інституті і вдома не знижують якості мого тренування. 

8. Довге очікування дуже болісне для мене. 

9. Буває, коли я стривожений, хвилююся, абсолютно втрачаю контроль над 

собою. 

10. Під час іспиту іноді не можу відповісти навіть те, що знаю. 

11. Вважаю, що вміння володіти собою не так уже й важливе для людини. 

12. Якщо в мене поганий настрій, ніколи не можу цього приховати. 

13. На іспиті завжди мобілізуюся й отримую оцінку не нижче тієї, на яку 

розраховую. 

14. Не можу стримати себе, щоб на грубість не відповісти тим самим. 

15. У процесі змагань насилу володію собою. 

16. Мені легко примусити себе стримати сміх, якщо відчуваю, що він 

недоречний. 

17. Сильне хвилювання зазвичай не позначається на доцільності моїх дій і 

поведінки. 

18. У складній ситуації зазвичай гублюся, не можу швидко прийняти потрібне 

рішення. 

19. Можу змусити себе діяти, перемагаючи біль, якщо це вкрай необхідно. 

20. Спеціально вчуся володіти собою. 

 

Ключ. Положення 1, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20 служать для діагностики 

вираженості вольових якостей; положення 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 19 – для 

діагностики генералізованості вольових якостей. 

Підраховується алгебраїчна сума балів окремо за судженнями параметра 

вираженості й параметра генералізованості для кожної вольової якості. Для 

перекладу на позитивну шкалу оцінок до сумарної оцінки додається 20 балів, 

і остаточні результати заносяться до протоколу. 

Висновок про рівень розвитку кожної вольової якості робиться за 

параметрами вираженості й генералізованості з урахуванням наступних 

нормативних показників: 0–19 балів – низький рівень; 20–30 балів – середній 

рівень; 31–40 балів – високий рівень. 
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