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Із позицій сьогодення потребує вирішення проблема якісної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури як фахівців, спроможних здійснювати 

реалізацію методичної функції з урахуванням здоров’язбережувальних 

технологій. Концептуальні положення щодо формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури визначено в Законах України „Про фізичну культуру і 

спорт” (2012), „Про вищу освіту” (2001), Національній доктрині розвитку фізичної 



культури і спорту (2004). Різні аспекти означеної проблеми стали предметом 

наукових досліджень (В. Баркасі, І. Бондаренко, М. Васильєва, О. Вознюк, 

І. Дроздова, Л. Шевчук). 

У психолого-педагогічній літературі проблему професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури висвітлено в багатьох працях 

вітчизняних (Е. Вільчковський, О. Демінський, В. Завацький, М. Мруга, 

Л. Сущенко, Л. Титаренко, Б. Шиян, Ю. Шкребтій) і російських (В. Абрамова, 

Г. Бабушкін, В. Байдак, А. Бермус, І. Головін, Н. Єфремова, Т. Колгуріна, 

В. Корецький, В. Раєвський, В. Сєріков) дослідників. Проблему підготовки 

фахівців у галузі фізичної культури і спорту відображено в дисертаційних 

дослідженнях науковців (Г. Генсерук, Л. Демінська, П. Єфіменко, С. Забарова, 

В. Магін, М. Приймак, Т. Ротерс, О. Салівон, В. Сорока, Л. Чеховська, Б. Шиян, 

М. Януш) [1; 2]. 

Підготовка фахівців фізичної культури здійснюється за складовими 

галузевих стандартів вищої освіти – освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

та освітньо-професійною програмою, проводиться у вигляді своєрідного 

освітнього теоретичного континууму, при якому кожна наступна дисципліна 

навчального плану базується на сукупності знань, набутих на попередніх рівнях. 

Навчальний процес будується відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, освітньо-професійних програм і навчального плану, розроблених 

на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки України з 

урахуванням необхідності міждисциплінарного підходу і забезпечення 

наступності та логічної послідовності. 

Специфіка підготовки майбутнього вчителя фізичної культури полягає в 

необхідності розробки індивідуальної траекторії навчання та професійного 

розвитку, чіткого планування, що ґрунтується на об’єктивних закономірностях 

фізичного виховання (на закономірностях формування рухових умінь і навичок, 

розвитку фізичних якостей і паралельно засвоєння знань з конкретних 

навчальних дисциплін) і на відповідних їм педагогічних принципах 

(систематичності, доступності  й індивідуалізації, прогресування). 



Готовність майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної 

діяльності характеризується вченими як цілісний прояв особистості, комплекс 

необхідних знань, умінь і здібностей, результат професійної освіти та 

виховання, соціальної зрілості особистості, компонентами якої виступає 

психологічна, науково-теоретична, практична, фізична й психофізична 

готовність. 

Проаналізувавши структуру професійної діяльності фахівця, перелік 

предметів його професійної праці, сукупність виробничих функцій, визначено 

перелік умінь, якими повинен володіти вчитель фізичної культури: вміти 

добирати й працювати з різними джерелами інформації, працювати зі 

спеціальною літературою та методиками фізичного виховання; володіти 

комунікативними вміннями, виявляти аналітичні й технологічні вміння; 

формулювати, вирішувати й аналізувати завдання, що виникають під час науково-

дослідної і педагогічної діяльності; планувати уроки фізичної культури, 

фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, спортивних змагань. 

Ключове поняття дослідження „професійна компетентність майбутнього 

вчителя фізичної культури” розглядаємо як інтегративне багатофункціональне 

явище, зумовлене особливостями професійної діяльності фахівця в галузі 

фізичного виховання та безпосередньо функціями, які виконує вчитель фізичної 

культури: навчальна, виховна, організаційна, методична, господарча, 

проектувальна, науково-дослідна, валеологічна, інструкторська, реабілітаційна. 

До структури професійної компетентності вчителя фізичної культури 

входять: мотиваційно-ціннісний компонент, що передбачає потребу вчителя у 

вдосконаленні знань, прагнення до самоосвіти; розуміння необхідності 

значущості цих знань у житті людини і в професійній діяльності; когнітивний 

компонент, який характеризується обсягом знань, їх системністю, глибиною, 

міцністю, усвідомленістю; операційно-діяльнісний компонент, що включає 

сукупність умінь і навичок, які формуються у процесі вивчення спеціальних 

дисциплін; рефлексивний компонент, який передбачає усвідомлення, аналіз 

власного досвіду і результатів своєї діяльності. 
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