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СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Олена РАДІОНОВА (Кіровоград)

У статті теоретично обґрунтовані проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до 
формування здоров ’язбережувальної компетентності учнів, окреслено сучасний стан професійної підготовки 
студентів у  вищих навчальних закладах України. Виявлено різні підходи до визначення поняття «професійна 
підготовка», з ’ясований зміст та основні принципи підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.
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П остановка проблеми. В умовах соціально-економічних перетворень в Україні здоров’я 
української нації належить до рангу пріоритетних ідеалів і національних інтересів. Критична ситуація зі 
станом здоров'я та потреба в підвищенні рухової активності школярів зумовлюють особливу значущість 
професійної діяльності вчителя, його майстерності у проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи. Саме 
тому з позицій сьогодення набуває особливої уваги та потребує вирішення проблема якісної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури як фахівців, спроможних сформувати в учнів знання, вміння та 
навички здоровязбереження.

Стосовно професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних 
закладах з позиції сьогодення спостерігається інтенсивний пошук сучасних технологій до побудови нових 
стратегій виховної практики учнівської молоді. Треба зазначити, що побудова нових стратегій у 
фізичному вихованні передбачає, перш за все, підготовку майбутніх вчителів фізичної культури до 
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів, а відтак виникає потреба у якісній підготовці 
професійно компетентного фахівця, який впровадить свої вміння у практику навчально-виховного процесу 
загальноосвітніх закладів.
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Водночас у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 
здоров’язбережувальної компетентності існує низка суперечностей: між вимогами суспільства до 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури, як координаторів здоров’язбережувальної освіти й 
недостатнім осмисленням і узагальненням цього процесу в педагогічній науці; м іж  масовістю підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури та індивідуально-творчим характером їх професійної діяльності; 
м іж  орієнтацією на нові моделі навчально-виховного процесу у вищій школі та традиційним змістом, 
формами і методами підготовки майбутніх учителів.

Необхідність вирішення цих суперечностей потребує переосмислення мети, змісту і завдань 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів загальноосвітніх шкіл знань, 
умінь та навичок здоровязбереження відповідно до вимог сучасної освіти.

А наліз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що науковцями 
були вивчені різні аспекти з даної проблеми: наукові підходи до професійної підготовки вчителя фізичної 
культури, положення щодо підготовки фахівців з оздоровчої фізичної культури, теорії оздоровчої фізичної 
рекреації, оздоровчої гімнастики та фітнесу.

У психолого-педагогічній літературі проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури має багатоаспектне теоретичне висвітлення. Концептуальні засади підготовки майбутніх 
фахівців фізичного виховання та спорту висвітлено в багатьох працях вітчизняних дослідників.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження свідчить, що, незважаючи на 
вагомі результати багатьох наукових досліджень, поза увагою дослідників лишається питання, які 
стосуються вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя з фізичної культури саме до 
формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності залишаються не вирішеними, проблема 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнівської молоді 
здоров’язбережувальної компетентності не достатньо досліджена в педагогічній теорії, а тому не знайшла 
належного відображення в практичній діяльності навчальних закладів, зокрема поза увагою дослідників 
все ще залишається сутність, структура, зміст, форми та методи підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

М ета статті. У межах статті передбачається висвітлити сутність поняття «професійна підготовка», 
з ’ясувати основні проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури, розкрити особливості 
процесу підготовки студентів факультетів фізичного виховання до формування в учнів 
здоров’язбережувальної компетентності під час майбутньої професійної діяльності. Проаналізувати стан 
дослідження даної проблеми у педагогічній теорії та практичній діяльності вищих педагогічних 
навчальних закладів України, визначити основні принципи, доцільні форми і методи підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури до формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів.

В иклад основного матеріалу. Серед основних підходів наукової інтерпретації проблеми 
професійної підготовки майбутніх учителів вагоме місце займають погляди та думки вчених-педагогів, які 
неодноразово підкреслювали необхідність більш глибокого розгляду проблеми професійного становлення 
педагога як педагогічної проблеми.

Проведений нами аналіз психолого-педагогісної літератури дає підстави стверджувати, що на 
сьогодні не існує єдиного погляду на розуміння проблеми професійної підготовки.

Підготовка -  це процес, який відбувається в часі та просторі і ведеться у навчальних закладах згідно 
заздалегідь затвердженими програмами та планами.

У педагогічній енциклопедії «професійна підготовка» тлумачиться як сукупність спеціальних знань, 
умінь та навичок, якостей особистості, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість 
успішної праці за обраною професією; процес повідомлення учням відповідних знань і вмінь «[5, с.549].

Проте, деякі науковці [4, с.9] вважають, що такі характеристики недостатньо увиразнюють 
специфіку професійну підготовку педагога, і вважають за доцільно розглядати її як систему 
організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують у особистості формування знань, умінь і навичок 
професійної спрямованості.

Інші вчені зазначають, що професійна підготовка повинна розглядатися через її результат або 
процес його отримання як сукупність спеціальних знань, умінь, навичок та якостей професійного досвіду, 
які забезпечують можливість успішної діяльності за певною професією[1, с.710].

Саме тому, з урахуванням загального змісту поняття «підготовка», зміст поняття «професійна 
підготовка майбутніх вчителів фізичної культури» пропонують розглядати у наступних аспектах:

- з точки зору її організаторів це процес створення науково-педагогічними працівниками умов 
для цілеспрямованого формування і розвитку в майбутніх фахівцях компетентності та здатності до 
професійної діяльності;

- з точки зору студентів це процес досягнення ними необхідного рівня підготовленості, який би 
забезпечив їх готовність до виконання певних професійних дій;

- за результатами професійної підготовки це готовність всіх її учасників до професійної 
діяльності.

59



Випуск 9 (ІІІ) Серія: Проблеми методики фізико-математичної
і технологічної освіти

Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Розглядаючи процес підготовки майбутніх вчителів фізичної культури з точки зору її педагогічного 
забезпечення, виникає потреба звернути увагу на її зміст.

Зміст професійної освіти обумовлений, не тільки видом майбутньої діяльності, але й потребами 
універсального розвитку культури. Саме тому, перед навчальними закладами, які готують майбутніх 
вчителів фізичної культури, повстають завдання розвитку найважливіших якостей педагога, залучення 
його до активних способів освоєння педагогічного досвіду з метою подальшого його використання у 
навчально-виховній діяльності з учнями.

Зміст професійної підготовки майбутніх учителів передбачає формування підготовленості 
випускників до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та 
творчого вирішення завдань здоров'язбережувальної освіти.

Отже, є підстава стверджувати, що «підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до 
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів» - це система організаційно-педагогічних 
заходів, які забезпечують майбутньому педагогу професійну спрямованість знань, умінь, навичок та 
готовність застосовувати їх у майбутній педагогічній діяльності.

Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури є складною системою, яка базується на 
загальноприйнятих принципах як:

- безперервності освіти (поєднання базової та подальшої підготовки до трудової діяльності в 
єдиний процес, який сприяє формуванню зацікавленості та потреби в постійному поповнені знань та 
удосконалення умінь та навичок);

- інтегрованості (планування безперервного процесу підготовку)
- фундументалізації (масштабність та ґрунтовність навчальних фундаментальних предметів, які 

забезпечують професійну мобільність фахівця, розширюють його професійну компетентність;
- гуманізації (зосередження уваги не на засобах професійної підготовки на суб’єкт професійної 

підготовки, тобто студента; врахування особистісних цілей студентів,застосування активних методів та 
форм навчання, де знання здобуваються шляхом пошуку істини, зіткнення думок та поглядів, розвитку 
самоконтролю та самооцінки студентів);

- самостійності (можливість студентів самостійно регулювати траєкторію оволодіння професією; 
сутність самостійної роботи студентів -  наявність пізнавальної задачі та способу її вирішення без прямого 
втручання викладача, при цьому самостійна діяльність студента завжди спрямована на перехід від способу 
утворення до творчого вирішення завдань) [9].

Відповідно до дидактичних принципів, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів передбачає три етапи:

- виховання позитивної мотивації до педагогічної діяльності;
- засвоєння складових частин професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури;
- формування професійної готовності вчителів як цілісного стану особистості.
Треба зазначити, що підготовка фахівців в галузі фізичної культури в педагогічному вищому 

навчальному закладі суттєво відрізняється від спеціалізованих вищих навчальних закладах фізичного 
виховання і спорту тим, що має базовий педагогічний компонент. Загально-педагогічна підготовка 
майбутнього вчителя фізичної культури являє собою процес і результат вивчення педагогічних дисциплін 
і проходження педагогічної практики.

Структура підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування 
здоров’язбережувальної компетентності учнів, повинна обов’язково включати в себе:

- спортивну та професійну підготовку;
- медико-біологічна підготовку;
- викладання окремих спортивно-педагогічних дисципліну структурі підготовки вчителя;
- використання інноваційних технологій у процесі формування професійної майстерності фахівців 

фізичної культури[5, с.120].
На думку О.Л.Шабаліної структурними компонентами підготовки майбутніх педагогів виступають 

навчально-пізнавальна, практична та самостійна діяльність. Основними критеріями рівня готовності 
майбутніх вчителів є: педагогічна спрямованість, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння 
педагогічними діями та операціями [8, с.320 ].

Проблему підготовки майбутніх вчителів фізичного культури до формування 
здоров’язбережувальної компетентності учнів недостатньо досліджено в теоретико-методологічному 
аспект. Поза увагою лишаються ідеї щодо поліпшення методики підготовки майбутніх вчителів у 
профільному навчанні. Високий пріоритет цього питання зумовлюється реформуванням системи освіти, 
де перше місце займає профільне навчання у старшій школі, що дає можливість використання різних видів 
спорту у школі, що, в свою чергу, позитивно впливає на підвищення мотивації школярів до занять 
фізичними вправами, а також спонукає їх до дотримання здорового способу життя. Тому на перший план 
виходить проблема професійної підготовки фахівців саме з даного питання.
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Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури має враховувати нові вимоги, 
відповідно сучасним,міжнародним, національним вимогам підготовки фахівців. Таким чином, майбутній 
вчитель фізичної культури розглядається як особистість, яка вмотивовано здобуває відповідну 
кваліфікацію в процесі навчально-виховної діяльності у вищих навчальних закладах для забезпечення в 
подальшій професійній практиці застосування вмінь щодо формування здорового способу життя 
школярів.

Висновки і перспективи. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до формування 
здоров’язбережувальної компетентності учнів є системою організаційних і педагогічних заходів, які 
забезпечують майбутньому педагогу професійну спрямованість знань, умінь та навичок. Така підготовка є 
одним із сучасних напрямів професійно-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури, в процесі 
якої студенти мотивуються до проведення занять оздоровчого характеру з учнями, опановують зміст, 
форми, методичні прийоми та методи їх проведення.

Вище викладене свідчить про необхідність ефективного пошуку шляхів розв’язання проблеми, що 
дозволило б суттєво підвищити рівень підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання до формування 
здоров’язберігаючої компетентності учнів.
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