
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65) 

58 

psychical, social spheres of the individual, creates the conditions for the formation of creative 
and intellectual activity of the future specialists of preschool education, affects the results of 
the process of training and education. 

It is necessary to stimulate cognitive interests constantly. The main directions of 
stimulation of cognitive interests are the selection of subjects’ content, material and rational 
organization of activity. The process of formation of cognitive interest is influenced by many 
factors. The most decisive among them are the following: the classes’ content, its methods and 
forms; activity, thinking, originality, uniqueness, personality’s creativity, professional motivation. 

The essence of the cognitive interest development of the future specialist of preschool 
education is to form the culture of those internal intellectual and cognitive processes that 
underlie the ability to originate continuously, develop, design and process in a person new ideas, 
implementation in meaningful and practical professional activity that is the most obvious 
criterion of the level of professionalism of the teacher of preschool educational institution. 

Key words: cognitive interest, cognitive activity, specialists of preschool education, 
development conditions of cognitive interest, mental activity, emotional atmosphere, positive 
emotional tone, favorable communication. 
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КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
 
У статті здійснено обґрунтуваннѐ педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діѐльності в 
загальноосвітній школі: оволодіннѐ студентами теоретичними знаннѐми про сутність, 
зміст фізкультурно-спортивної діѐльності та методики її проведеннѐ в умовах сучасної 
загальноосвітньої школи за допомогоя інтерактивних форм і методів навчаннѐ; 
стимуляваннѐ стійкого інтересу, позитивної мотивації й ціннісних уѐвлень 
майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діѐльності на 
основі добору засобів навчаннѐ; активізаціѐ процесу фізичного самовдосконаленнѐ 
студентів під час самостійної роботи. Розкрито реалізація кожної умови.  

Ключові слова: педагогічні умови, майбутні вчителі фізичної культури, 
підготовка майбутнього вчителѐ, фізкультурно-спортивна діѐльність. 

 
Постановка проблеми. Ефективність підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до фізкультурно-спортивної діѐльності в загальноосвітній 
школі, становленнѐ компетентного фахівцѐ залежить від створеннѐ 
необхідних педагогічних умов. 

При уточненні понѐттѐ «педагогічні умови» ми спиралисѐ на 
філософське визначеннѐ понѐттѐ «умова» ѐк категорії, що виражаю 
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відношеннѐ предмета до навколишніх ѐвищ, без ѐких він існувати не може 
*12, 442+, ѐк обставин, що визначаять ті чи інші наслідки, настаннѐ ѐких 
сприѐю одним процесам або ѐвищам і перешкоджаю іншим *2, 96+, 
обставин, від ѐких що-небудь залежить (середовище, обстановка, у ѐкій 
ѐвища або процеси виникаять, існуять і розвиваятьсѐ) *5, 93+. 

Аналіз актуальних досліджень. На основі узагальненнѐ трактуваннѐ 
педагогічних умов науковцѐми (В. Андрююв, В. Валіюва, С. Гаркуша, 
С. Жумагамбетов, Б. Ланда, Р. Масляк, В. Находкін, Л. Нікіфорова, 
Т. Осадча, О. Стасенко, З. Черних) розуміюмо під педагогічними умовами 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 
діѐльності сукупність зовнішніх обставин професійної й фізкультурно-
спортивної діѐльності, освітнього процесу у ВНЗ, і внутрішніх ѐкостей 
особистості, ѐкі впливаять на ефективність і результативність навчально-
виховного процесу. 

Аналіз вищезазначених досліджень показую, що автори виділѐять 
різну кількість умов, об’юднуячи їх у різні групи, комплекси. Така 
різноманітність педагогічних умов поѐсняютьсѐ відмінностѐми в постановці 
конкретних цілей дослідженнѐ, зміноя вимог до ѐкості підготовки фахівців 
у сучасному суспільстві, відмінністя теоретико-методологічних підходів 
тощо. Але в цілому сукупність виділених умов у різних дослідженнѐх маю 
багато спільного, що об’юктивно обумовлено наѐвністя подібних об’юктів 
дослідженнѐ, опори на загальні філософські, психолого-педагогічні 
положеннѐ, що становлѐть основу дослідженнѐ. 

При виѐвленні педагогічних умов ми керувалисѐ рекомендаціѐми 
С. Єрюмююва, М. Віленського, А. Зайцева, В. Ільїнич, ѐкі вважаять, що длѐ 
цього необхідно, по-перше, чітко визначити кінцеву мету і прогнозований 
результат, по-друге, ураховувати той факт, що на певних етапах педагогічного 
процесу умови можуть виступати ѐк результат, досѐгнутий у процесі їх 
реалізації, і по-третю, розуміти, що будь-ѐкий педагогічний процес може 
успішно функціонувати тільки при наѐвності певного комплексу необхідних і 
достатніх результатів *13; 7+. 

Аналіз підходів до виділеннѐ умов ефективності різних видів діѐльності 
(В. Валіюва, С. Єремююв, С. Жумагамбетов, С. Ігнатенко, М. Карченкова, 
Р. Масляк, В. Находкін, В. Наумчик, Л. Нікіфорова, С. Табунська, 
О. Трофимов, О. Шабаліна, І. Шаповалова, З. Черных) даю нам можливість 
виокремити найбільш загальні положеннѐ. 

По-перше, більшість авторів виділѐять умови, пов’ѐзані з характером 
мотивів, ціннісних оріюнтацій, вікових особливостей суб’юктів діѐльності. 

По-друге, виділѐятьсѐ умови, пов’ѐзані з особливостѐми структури 
того чи іншого виду діѐльності (мета, мотиви, послідовність дій і операцій, 
результати діѐльності). 
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По-третю, автори виділѐять і розглѐдаять умови, при ѐких здійсненнѐ 
тіюї чи іншої діѐльності забезпечую високий рівень активності особистості в 
різних сферах життѐ (професіѐ, спорт, навчаннѐ тощо). 

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діѐльності в 
загальноосвітній школі. 

Методи дослідження. Длѐ обґрунтуваннѐ педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-
спортивної діѐльності в загальноосвітній школі використано такі теоретичні 
методи – аналіз і узагальненнѐ філософської, психолого-педагогічної, 
науково-методичної та навчальної літератури з проблеми дослідженнѐ, що 
дало змогу систематизувати дані та з’ѐсувати ступінь його наукової 
розробки, напрѐми розвитку педагогічних ідей у цій галузі, вивчити 
вітчизнѐний і зарубіжний досвід в обґрунтуванні педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-
спортивної діѐльності в загальноосвітній школі 

Виклад основного матеріалу. У ході нашого дослідженнѐ на основі 
опрацяваннѐ наукових джерел та вивченнѐ сучасної педагогічної практики 
виділено такі педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до фізкультурно-спортивної діѐльності в загальноосвітній школі: 

- оволодіннѐ студентами теоретичними знаннѐми про сутність, зміст 
фізкультурно-спортивної діѐльності та методики її проведеннѐ в умовах 
сучасної загальноосвітньої школи за допомогоя інтерактивних форм і 
методів навчаннѐ; 

- стимуляваннѐ стійкого інтересу, позитивної мотивації і ціннісних 
уѐвлень майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 
діѐльності на основі добору засобів навчаннѐ; 

- активізаціѐ процесу фізичного самовдосконаленнѐ студентів під час 
самостійної роботи. 

Перша педагогічна умова – оволодіннѐ студентами теоретичними 
знаннѐми про сутність, зміст фізкультурно-спортивної діѐльності та 
методики її проведеннѐ в умовах сучасної загальноосвітньої школи за 
допомогоя інтерактивних форм і методів навчаннѐ. 

Оволодіннѐ новими знаннѐми, практичними вміннѐми, розвиток і 
вдосконаленнѐ професійних навичок студентів ю можливими за наѐвності 
певного обсѐгу теоретичних знань і практичних умінь їх застосовувати на 
практиці. Студенти ці знаннѐ отримуять у дисциплінах «Теоріѐ і методика 
фізичного вихованнѐ», «Гімнастика з методикоя викладаннѐ», «Легка 
атлетика з методикоя викладаннѐ», «Рухливі ігри», «Спортивні ігри» тощо.  

Підготовка студентів до фізкультурно-спортивної діѐльності 
здійсняваласѐ під час викладаннѐ дисципліни «Теоріѐ і методика 
фізичного вихованнѐ» на лекціѐх, семінарах, у спортивних залах. 
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Длѐ досѐгненнѐ ѐкісного засвоюннѐ знань і створеннѐ цілісності 
процесу навчаннѐ використовуваласѐ спеціальна психолого-педагогічна, 
медико-біологічна інформаціѐ, ѐка розглѐдаласѐ через теоретичні 
положеннѐ фізичної культури та знаннѐ і вміннѐ їх використовувати в 
практичній діѐльності. 

Теоретичні занѐттѐ з дисциплін передбачали вивченнѐ характеристики 
компонентів фізичної культури: фізичного вихованнѐ, спорту, рухової 
реабілітації, базової, професійно-прикладної фізичної культури і «фонових» її 
видів, співвідношеннѐ понѐть «фізична культура», «фізкультурно-спортивна 
діѐльність», «масовий спорт», «оздоровча фізична культура»; роль 
фізкультурно-спортивної діѐльності ѐк засобу зміцненнѐ здоров’ѐ, 
спілкуваннѐ, розваги та відпочинку лядей; значеннѐ фізичної культури і 
спорту в сучасному суспільстві; взаюмозв’ѐзок спорту, фізичної культури й 
ефективної професійної діѐльності особистості.  

Упровадженнѐ оновлених тем у навчально-виховний процес 
здійснявавсѐ за допомогоя активних методів навчаннѐ: проблемні лекції та 
семінарські занѐттѐ, навчальні дискусії та диспути, організаційно-ділові ігри, 
рефлексивно-практичні тренінги.  

Проблемний характер проведеннѐ лекцій забезпечувавсѐ за 
допомогоя вкляченнѐ студентів у систему активних пізнавальних дій, ѐкі 
передбачаять використаннѐ евристичної бесіди, вирішеннѐ проблемних та 
творчих завдань. У процесі викладаннѐ цих тем застосовувалисѐ 
інструктивні лекції, лекції-діалоги. На інструктивних лекціѐх студенти 
знайомилисѐ з технологіюя їх майбутньої діѐльності, з особливостѐми та 
способами виконаннѐ окремих дій.  

Цілеспрѐмована робота на практичних занѐттѐх з оволодіннѐ студен-
тами методичними вміннѐми та навичками передбачала: навчаннѐ методиці 
проведеннѐ фізичних вправ і видів спорту, зафіксованих вузівськоя програ-
моя та шкільноя навчальноя програмоя з предмету «Фізична культура»; 
оволодіннѐ методичними вміннѐми та навичками з використаннѐ засобів 
фізичної культури, національної культури і традицій українського народу у 
виховній роботі з учнѐми; розвиток ініціативи й активності студентів ѐк на 
аудиторних занѐттѐх, так і в процесі самостійних занѐть фізичними вправами. 

Під час семінарських занѐть здійснявалосѐ ознайомленнѐ студентів з 
альтернативними варіантами організації уроків у школах, зі значеннѐм фіз.-
культурно-спортивної діѐльності в організації уроків, із уѐвленнѐм про мето-
дику проведеннѐ уроків зі школѐрами з поділом на групи хлопчиків і дівча-
ток. На семінарських занѐттѐх використовувалисѐ активні методи навчаннѐ 
(проблемні ігри, елементи ділових ігор, семінари-практикуми, дискусії та ін.). 

Проведеннѐ проблемних семінарів дозволило активізувати засвоюннѐ 
студентами теоретичних знань, розвиток творчого мисленнѐ, формуваннѐ 
пізнавального інтересу до змісту навчальної дисципліни. Проблемні та 
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інформаційні питаннѐ були подібні за логічноя структуроя. Однак вони 
розрізнѐлисѐ за функціѐми в управлінні пізнавальноя діѐльністя, оскільки 
одне й те саме питаннѐ було проблемним длѐ більш підготовленого студента 
і інформаційним длѐ слабшого. Таке поюднаннѐ проблемних і інформаційних 
питань дозволило враховувати індивідуальні особливості студентів, 
забезпечуячи особистісно зоріюнтований характер процесу навчаннѐ. 

У зміст практичних занѐть увійшли ѐк базові фізичні вправи і 
фізкультурно-спортивні системи, так і спеціально складені комплекси 
вправ фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрѐмованості (коригуяча 
гімнастика, дихальна гімнастика, вправи антистресової пластичної 
гімнастики), що проводѐтьсѐ на аудиторних занѐттѐх. На практичних 
занѐттѐх під час навчаннѐ техніці рухових дій основна увага приділѐласѐ 
освоюння методики навчаннѐ фізичним вправам.  

Длѐ реалізації можливостей міжпредметних зв’ѐзків у процесі 
викладаннѐ навчальних дисциплін базових фізкультурно-спортивних видів 
нами були використані ті методичні прийоми, ѐкі дозволили з найменшоя 
витратоя часу забезпечити ефективну професійну підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури.  

Апробація змісту, форм і методів проведеннѐ занѐть з навчальних 
дисциплін базових фізкультурно-спортивних видів під час формувального 
експерименту розділено на три етапи. 

Перший етап – підготовка студентів до сприйнѐттѐ нових знань, а також 
установленнѐ зв’ѐзку нового матеріалу з раніше вивченим з використаннѐм 
можливостей міжпредметних зв’ѐзків, що здійснявалосѐ в умовах 
застосуваннѐ таких методичних прийомів, ѐк нагадуваннѐ, завданнѐ і питаннѐ 
на міжпредметній основі, історичний екскурс, порівнѐннѐ. 

Другий етап – установленнѐ міжпредметних зв’ѐзків у процесі вивченнѐ 
нового матеріалу. Засвоюннѐ й поглибленнѐ знань здійснявалисѐ за 
допомогоя план-карт із загальних понѐть. 

Третій етап – використаннѐ міжпредметних зв’ѐзків у процесі 
закріпленнѐ й повтореннѐ. Організаціѐ і проведеннѐ комплексного 
семінарського занѐттѐ на тему «Здійсненнѐ міжпредметних зв’ѐзків у 
навчанні руховим діѐм з дисциплін базових фізкультурно-спортивних видів». 

З метоя поліпшеннѐ підготовки майбутнього вчителѐ фізичної 
культури нами розроблѐлисѐ й апробовувалисѐ окремі аспекти 
формуваннѐ знань і вмінь студентів у позааудиторний час. Одніюя з форм 
організації фізкультурно-спортивної діѐльності на позааудиторних занѐттѐх 
ю спортивно-прикладні змаганнѐ: багатоборство, альпінізм, спортивне 
оріюнтуваннѐ, кінний спорт, веслуваннѐ. Завданнѐ підбиралисѐ 
індивідуально длѐ кожного студента з урахуваннѐм його фізичної 
підготовки, стану здоров’ѐ, професійно-прикладних знань і вмінь, 
необхідних длѐ майбутньої професійної діѐльності.  
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Найбільш істотним фактором успіху в проведенні позааудиторної 
роботи ю відповідність індивідуальних схильностей майбутнього педагога 
змісту і цілѐм даної діѐльності. Успішно проводити фізкультурно-спортивну 
роботу, організувати олімпіаду або спортивний вечір зможе тільки той 
учитель, ѐкий сам займавсѐ ціюя роботоя під час навчаннѐ в університеті. 

У процесі підготовки майбутніх фахівців ми виходили з пропозиції, 
що вкляченнѐ студентів у систему різноманітних позааудиторних заходів в 
умовах ВНЗ (університети з різних галузей знань, факультети громадських 
професій, школи молодого лектора, конференції, диспути, науково-
дослідницька робота тощо) сприѐтиме вдосконалення їх професійної 
компетентності. 

Друга педагогічна умова - стимуляваннѐ стійкого інтересу, позитивної 
мотивації й ціннісних уѐвлень майбутніх учителів фізичної культури до 
фізкультурно-спортивної діѐльності на основі добору засобів навчаннѐ. 

Ефективність використаннѐ різних засобів фізкультурно-спортивної 
діѐльності студентів залежить від розвитку мотивації. Термін «мотиваціѐ» в 
широкому сенсі означаю процеси і фактори, ѐкі спонукаять лядей до дії чи 
бездіѐльності в різних ситуаціѐх *3, 58+. Мотиви ю важливоя спонукальноя 
силоя активності лядини в будь-ѐкій діѐльності. 

Мотиваціѐ обумовляютьсѐ націленістя майбутніх учителів на фізкуль-
турно-спортивну діѐльність з учнѐми, прагненнѐм до її творчого здійсненнѐ, 
переконаністя в значущості ціюї діѐльності, інтересом до неї в умовах школи, 
віроя в можливість досѐгненнѐ успіху з учнѐми в цій діѐльності. 

У процесі реалізації другої педагогічної умови створено 
цілеспрѐмовану систему впливів на мотиваційно-ціннісну сферу студентів, 
на їх моральні переконаннѐ й ідеали. Вважаюмо, що система педагогічних 
впливів, до ѐких належать: роз’ѐсненнѐ моральних норм, групові та 
індивідуальні бесіди в процесі навчально-тренувальних занѐть і особистого 
спілкуваннѐ, розповіді про кращих спортсменів, особистий приклад 
педагога, колективні обговореннѐ спортивних передач, подій, долученнѐ 
до читаннѐ спортивної літератури тощо, дозволѐю створити умови длѐ 
розвитку мотиваційно-ціннісної сфери студентів.  

Особлива увага приділѐласѐ виховання позитивної мотивації 
студентів до фізкультурно-спортивної діѐльності, активного використаннѐ 
засобів фізичної культури в навчальному процесі і в самостійній діѐльності. 

В. Бальсевич та Л. Лубишева *4+ вважаять важливоя розробку 
принципово нового підходу до використаннѐ засобів фізичної культури і 
спорту в інтересах підготовки життюздатного й соціально активного 
молодого поколіннѐ. На їхня думку, назріла необхідність у переоріюнтації 
процесу фізичного вихованнѐ таким чином, щоб він задовольнѐв інтереси 
кожного студента, на основі врахуваннѐ його індивідуальних типологічних і 
психологічних особливостей. 
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У процесі реалізації другої педагогічної умови під час навчаннѐ у 
третьому семестрі студенти вивчали основні вправи длѐ розвитку окремих 
груп м’ѐзів, набували вміннѐ правильно показувати їх, подавати команди 
тощо. Так, післѐ лекції «Фізична культура і спорт у режимі праці та 
відпочинку», де розглѐдаласѐ методика складаннѐ комплексу ранкової 
гігіюнічної гімнастики і гімнастики до занѐть, фізкультпаузи, студенти 
самостійно складали комплекс ранкової гігіюнічної гімнастики. 
Оцінявалосѐ вміннѐ підбирати і складати комплекси вправ, визначати 
дозуваннѐ, правильність термінології і записи. 

У четвертому семестрі студенти навчалисѐ правильно поѐснявати і 
проводити з групоя кілька вправ, виправлѐти помилки в ході їх виконаннѐ. 
Під час педагогічної практики вони детально знайомилисѐ з методикоя 
проведеннѐ фізкультурно-спортивних заходів у режимі днѐ школѐрів, з 
урахуваннѐм віку учнів складали комплекси гімнастики до уроків, 
фізкультпауз і гімнастики на перервах. У 5–6 семестрах завданнѐ 
ускладнявалисѐ. Студенти навчалисѐ вміння організовувати і проводити з 
групоя в підготовчій частині занѐттѐ комплекси вправ, складені ними 
відповідно до завдань основної частини занѐттѐ. У 7–8 семестрах, післѐ 
засвоюннѐ лекційного матеріалу про організаційні та методичні питаннѐ 
спортивної підготовки, студентам надаваласѐ можливість проводить вся 
підготовчу частину занѐть у своїй групі. Порѐд із цим вони під час 
педагогічної практики брали участь у підготовці команд класу до 
загальношкільних змагань, проводили підготовчу частину занѐттѐ під час 
«спортивної години» тощо. Щоб навчитисѐ правильно користуватисѐ 
термінологіюя длѐ виконаннѐ вправ, студенти називали вправу, ѐку їм 
належало виконати, а інші стежили за точністя її визначеннѐ. Основними 
способами формуваннѐ вміннѐ записувати вправи можна вважати: запис 
термінології за показом, запис вправ, виконаних на занѐттѐх, удома. 
Одночасно з показом вправ студенти навчалисѐ вміння поѐснявати їх.  

Оцінка ѐкості виконаннѐ вправ – це необхідне методичне вміннѐ 
майбутнього вчителѐ фізичної культури. Длѐ його оволодіннѐ 
використовувалисѐ такі прийоми. Викладач разом із групоя спостерігав за 
виконаннѐм вправ кожним студентом і оцінявав його дії, указуячи на 
помилки і, поѐсняячи, за що знижена оцінка. Інший прийом пов’ѐзаний із 
самостійноя оцінкоя студентами ѐкості виконаннѐ вправи товаришем. Один 
студент визначав оцінку за виконаннѐ вправи, інший – указував на характерні 
помилки, третій - уточнявав, за що знижена оцінка. Надалі всі ці дії 
виконував один студент. 

Навчаннѐ вміння планувати, організовувати і проводити рухливі ігри 
планувалосѐ з 2–3 семестрів. Проводилисѐ зі студентами кілька (5–7) 
показових ігор. Студенти підбирали гру відповідно до поставленого завданнѐ, 
і по черзі проводили їх із групоя в підготовчій і заклячній частинах занѐть. У 
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5–6 семестрах студенти знайомилисѐ з методикоя плануваннѐ, організації та 
проведеннѐ рухливих ігор. Вони вчилисѐ правильно підбирати і планувати гру 
длѐ учнів IV – VIII класів. У період педагогічної практики вони закріплявали 
отримані вміннѐ. У 7–8 семестрах на практиці в школі студенти 
організовували і проводили ігри в закріплених за ними класах, групах, 
загонах. На подальших етапах навчаннѐ студенти застосовували знаннѐ з 
організації та проведеннѐ ігор у виховній роботі з учнѐми. 

Під час реалізації другої педагогічної умови студенти освоявали 
методику організації та проведеннѐ суддівства спортивних змагань, 
особливо тих, ѐкі входѐть до чотириборства (біг 60 і 500 м; стрибки, 
метаннѐ), що сприѐло залучення студентів до масових фізкультурних і 
спортивних заходів у навчальних групах, на курсах, факультетах, в 
університеті, в оздоровчих спортивних таборах, на семінарах з підготовки 
суддів тощо. У 3-му семестрі студенти навчалисѐ працявати з 
секундоміром, вести протоколи змагань з бігу, освоявали команди, 
необхідні длѐ організації та подачі старту, 4-му семестрі вони навчалисѐ 
вміння організовувати і проводити змаганнѐ зі стрибків у висоту і довжину 
з розбігу, проводити лижні змаганнѐ, вести суддівські протоколи. 

У процесі педагогічної практики студенти знайомилисѐ з планом 
виховної роботи класного керівника, допомагали у складанні заѐвок на 
участь у загальношкільних змаганнѐх, у проведенні конкурсів на кращого 
бігуна. Майбутні вчителі також залучалисѐ до участі в організації та 
проведенні днів здоров’ѐ. У 5–6 семестрах студенти навчалисѐ вміння 
організовувати і проводити змаганнѐ з метаннѐ (граната, м’ѐч), штовханнѐ 
ѐдра, а також з естафетного бігу. Вони брали участь в організації та 
проведенні змагань учнів у школі. 

У 7–8 семестрах здійснявалосѐ навчаннѐ основам суддівства гри з 
волейболу, і закріпленнѐ знань суддівства легкоатлетичних вправ. 
Закріплявали отримані знаннѐ студентів у позааудиторній роботі. 

У процесі реалізації другої педагогічної умови здійснявалосѐ 
формуваннѐ готовності студентів до організації фізкультурно-спортивної 
роботи, підготовка і проведеннѐ спортивного свѐта, у ѐкому ми виділили 
4 етапи: cтуденти 2 курсу виконували найпростіші функції учасника 
спортивного свѐта, вони вчилисѐ, спостерігали, були виконавцѐми; cтуденти 3 
курсу відповідали за певні функції у спортивному заході, були учасниками 
колективно-творчих справ, узгоджували свої майбутні дії при підготовці до 
проведеннѐ спортивного свѐта; cтуденти 4 курсу брали участь у плануванні 
заходу, вклячалисѐ в активну діѐльність в організації свѐта длѐ практичного 
використаннѐ отриманого матеріалу (ігри, змаганнѐ, естафети). 

У результаті реалізації другої педагогічної умови встановлено, що 
основними факторами, що забезпечуять ефективність функціонуваннѐ 
мотиваційно-ціннісної сфери, ю: бажаннѐ і здатність майбутнього вчителѐ 
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фізичної культури до правильної інтерпретації індивідуальних показників 
фізичного здоров’ѐ і фізичної підготовленості, регулѐрність контроля, 
реальна досѐжність намічених короткострокових і віддалених цілей. 

Ми вважаюмо, що длѐ успішної організації фізкультурно-спортивної 
діѐльності необхідна перебудова мотивації студентів. Позитивний характер 
мотивів визначаютьсѐ вагомими длѐ особистості прагненнѐми. 

Третѐ педагогічна умова – активізаціѐ процесу фізичного 
самовдосконаленнѐ студентів під час самостійної роботи. 

Недостатнѐ рухова активність студентів призводить до того, що 
багато з них маять слабку фізичну підготовленість, що не може не 
позначитисѐ на їх професійній діѐльності в майбутньому. У цих випадках 
виникаю необхідність пошуку додаткових резервів збільшеннѐ їх рухового 
режиму ѐк длѐ ліквідації відставаннѐ у виконанні фізичних вправ, так і длѐ 
їх вдосконаленнѐ з метоя досѐгненнѐ високих спортивних результатів. 
Таким резервом ю самостійні занѐттѐ студентів фізичними вправами, що 
організовуятьсѐ в позааудиторний час. Вони, на думку С. Александрова, 
можуть проходити ѐк за особистоя ініціативоя, так і за порадоя викладача 
фізичної культури або тренера *1, 108+.  

Понѐттѐ самостійної діѐльності в педагогічних джерелах нерідко ото-
тожняютьсѐ з понѐттѐм «самостійна робота», оскільки трактуютьсѐ в контексті 
педагогічного процесу навчального закладу або іншої, регламентованої 
форми роботи (наприклад, ранкова гімнастика і спеціальна розминка) *8, 62+. 

Цѐ діѐльність базуютьсѐ на здатності суб’юкта визначити самостійно або за 
допомогоя педагога (спеціаліста-тренера, медика та ін.) її мету, способи 
виконаннѐ, зміст, результат.  

У ході педагогічного експерименту розроблено самостійні завданнѐ, 
тести, що дозволѐять визначити рівень фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості та працездатності. 

Длѐ цілеспрѐмованого вкляченнѐ в практичну роботу із фізкультурно-
спортивної діѐльності студентам пропонувалосѐ виконати систему 
індивідуальних завдань, у ході ѐких вони виконували різні практичні дії з 
підготовки та проведеннѐ свѐт, днів здоров’ѐ, рухливих змін, спортивних 
годин. Крім того, вивчалисѐ інтереси студентів у фізкультурно-спортивній 
діѐльності, традиції, пов’ѐзані зі спортивно-розважальними заходами в 
режимі позааудиторної роботи.  

Особлива увага приділѐласѐ вклячення студентів у педагогічні 
ситуації, пов’ѐзані із стимуляваннѐм стану задоволеності собоя, своїми 
діѐми в конкретних ситуаціѐх і задоволеності від свідомості причетності до 
педагогічної діѐльності, що поюднуютьсѐ з розумним невдоволеннѐм собоя, 
ѐке стимулявало подальший професійний розвиток. Педагогічні ситуації 
покликані формувати спрѐмованість мисленнѐ студентів на вирішеннѐ 
професійних проблем.  
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Практична готовність студентів до фізкультурно-спортивної діѐльності 
зі школѐрами успішно формуваласѐ за умови індивідуальної корекції роботи 
студентів на основі ініціяваннѐ таких продуктивних форм поведінки і 
діѐльності: практичних індивідуально-творчих завдань, рефлексії 
педагогічних ситуацій і практичної діѐльності в цілому.  

У межах реалізації третьої умови передбачалосѐ збільшеннѐ частки 
самостійних, індивідуально-групових завдань інноваційного характеру з 
метоя подальшого вдосконаленнѐ готовності до фізкультурно-спортивної 
діѐльності; варіативного використаннѐ сформованих знань, умінь і навичок. 

Длѐ самовдосконаленнѐ студентів використовувалисѐ 
загальнорозвивальні та спеціальні фізичні вправи: біг, ходьба, плаваннѐ; 
вправи з обтѐженнѐм; вправи на гнучкість тощо. Длѐ швидкого й 
ефективного відновленнѐ післѐ навчальної діѐльності використовувалисѐ 
такі гігіюнічні заходи, ѐк душ, лазнѐ, гігіюнічна гімнастика.  

Практичне здійсненнѐ розроблених нами завдань із проведеннѐ уроків 
на основі фізкультурно-спортивної діѐльності полѐгало у використанні 
студентами різних оздоровчих систем і видів фізичної активності, що маять 
виражений спортивний характер, де особливе місце займаять рухливі ігри.  

Пропонований нами варіант уроків маю певні відмінності від уроків, що 
проводѐтьсѐ в традиційній формі. У нашому випадку зміняютьсѐ 
спрѐмованість фізкультурної діѐльності, відповідно до цього зміняютьсѐ 
соціально-педагогічна роль вчителѐ і його професійно-особистісна позиціѐ. 
Тому в разі виникненнѐ професійних ускладнень, з метоя їх вирішеннѐ 
майбутнім учителѐм рекомендувалосѐ своючасно коригувати власну 
професійну діѐльність і вносити зміни в хід уроку. 

Длѐ усвідомленнѐ студентами значущості самостійної фізкультурно-
спортивної діѐльності впроваджувалосѐ електронне портфоліо. 

Електронне фізкультурно-спортивне портфоліо – це сучасна освітнѐ 
технологіѐ, що дозволѐю фіксувати, накопичувати й оцінявати індивідуальні 
фізкультурно-спортивні досѐгненнѐ студентів у певний період їхнього 
навчаннѐ. Цѐ технологіѐ послідовно розширяю простір і форми своюї 
реалізації, оскільки відповідаю різноманітним запитам сучасного життѐ: 
запитам ВНЗ по відношення до школи, запитам бізнесу по відношення до 
системи освіти в цілому. 

Портфоліо служить динамічному процесу усвідомленнѐ своїх 
можливостей, проектуваннѐ шлѐхів реалізації поетапних життювих і 
навчально-професійних планів і, у кінцевому підсумку, позитивної зміни 
особистості. Клячові навчальні вміннѐ, основні компетенції та портфоліо 
належать одному освітньому контексту і знаходѐтьсѐ в активній взаюмодії. 
Тобто, на думку Т. Новікової,  технологіѐ портфоліо і компетентнісний підхід 
підтримуять і «обслуговуять» один одного *11+. 
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Успіх портфоліо забезпечую й те, що робота з ним організовуютьсѐ й суп-
роводжуютьсѐ ѐк самим студентом, так і педагогом, тренером. У ході їх спіль-
ної роботи встановляятьсѐ абсолятно особливі відносини співробітництва і 
партнерства, ѐкі самі по собі представлѐять безсумнівну педагогічну цінність. 

Освоюннѐ студентами знань і вмінь з оволодіннѐ методами 
самоконтроля, зіставленнѐ реальних результатів тестуваннѐ 
нормативними або бажаними стимуляять процес самовдосконаленнѐ і 
відстежуять динаміку його результатів під час навчаннѐ у ВНЗ. 

Висновки дослідження і перспективи. Отже, нами обґрунтовані такі 
педагогічні умови: оволодіннѐ студентами теоретичними знаннѐми про 
сутність, зміст фізкультурно-спортивної діѐльності та методики її 
проведеннѐ в умовах сучасної загальноосвітньої школи за допомогоя 
інтерактивних форм і методів навчаннѐ; стимуляваннѐ стійкого інтересу, 
позитивної мотивації і ціннісних уѐвлень майбутніх учителів фізичної 
культури до фізкультурно-спортивної діѐльності на основі добору засобів 
навчаннѐ; активізаціѐ процесу фізичного самовдосконаленнѐ студентів під 
час самостійної роботи. 

Реалізаціѐ першої педагогічної умови забезпечуваласѐ вдоско-
наленнѐм навчально-виховного процесу за рахунок оновленнѐ змісту 
дисципліни «Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ», узгодженнѐ 
«наскрізних тем» дисциплін базових фізкультурно-спортивних видів 
«Гімнастика з методикоя викладаннѐ», «Легка атлетика з методикоя 
викладаннѐ», «Рухливі ігри», «Спортивні ігри», «Лижний спорт», 
«Плаваннѐ з методикоя викладаннѐ», проведеннѐ спецсемінару «Органі-
заціѐ і методика проведеннѐ фізкультурно-спортивної діѐльності в школі». 

Реалізаціѐ другої педагогічної умови передбачала проведеннѐ різних 
форм фізкультурно-спортивних заходів, рухливих ігор, суддівства 
спортивних змагань, особливо тих, ѐкі входѐть до чотириборства (біг 60 і 
500 м; стрибки, метаннѐ), спортивного свѐта, виконаннѐ вправ длѐ 
розвитку окремих груп м’ѐзів (біг, ходьба, плаваннѐ; вправи з обтѐженнѐм; 
вправи на гнучкість тощо), використаннѐ активних методів: діалогу, рольової 
та організаційно-ділової гри тощо. 

Реалізаціѐ третьої педагогічної умови здійсняваласѐ з 
використаннѐм тестів, бесід, групових психотренінгів, педагогічних 
ситуацій, дискусій, індивідуально-творчих завдань, рефлексії, педагогічних 
ситуацій і практичної діѐльності в цілому, виконаннѐ індивідуальних 
завдань, у ході ѐких виконувалисѐ різні практичні дії з підготовки та 
проведеннѐ свѐт, днів здоров’ѐ, рухливих змін, спортивних годин, 
спортивно-розважальних заходів у режимі позааудиторної роботи. Одним із 
ефективних інструментів самостійної роботи вважаюмо веденнѐ 
«Щоденника саморозвитку» та впровадженнѐ електронного портфоліо. 
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РЕЗЮМЕ 
Карасевич Сергей. Педагогические условиѐ подготовки будущих учителей 

физической культуры к физкультурно-спортивной деѐтельности в 
общеобразовательной школе. 

В статье осуществлено обоснование педагогических условий подготовки 
будущих учителей физической культуры к физкультурно-спортивной деѐтельности в 
общеобразовательной школе: овладение студентами теоретическими знаниѐми о 
сущности, содержании физкультурно-спортивной деѐтельности и методике ее 
проведениѐ в условиѐх современной общеобразовательной школы с помощья 
интерактивных форм и методов обучениѐ; стимулирование устойчивого интереса, 
положительной мотивации и ценностных представлений будущих учителей 
физической культуры к физкультурно-спортивной деѐтельности на основе отбора 
средств обучениѐ; активизациѐ процесса физического самосовершенствованиѐ 
студентов во времѐ самостоѐтельной работы. Раскрыта реализациѐ каждого условиѐ. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, будущие учителѐ физической 
культуры, подготовка будущего учителѐ, физкультурно-спортивнаѐ деѐтельность. 

 
SUMMARY 

Karasyevych Serhiy. Pedagogical conditions of the future physical education teachers’ 
preparation to physical and sports activities at secondary schools. 

The article highlights pedagogical conditions of the future physical education teachers’ 
preparation to physical and sports activities at secondary schools: mastering theoretical 
knowledge about the basic nature and content of physical and sports activities, and methodology 
of their teaching in contemporary secondary schools’ conditions by interactive forms and 
methods of teaching; stimulation of lasting interest, positive motivation and important 
imagination of the future physical education teachers about physical and sports activities on the 
basis of the selection of ways of teaching; intensification of the process of students’ physical self-
perfection during the self-study. The realization of every condition is revealed.  

The realization of the first condition is provided by the improvement of training 
process and changes in the content of the course ‘The Theory and Methodology of Physical 
Education’, as well  as the sequence of themes’ courses of basic physical and sports kinds of 
‘Gymnastics and the Methodology of its Teaching’, ‘Track and Field Athletics and the 
Methodology of its Teaching’, ‘Active Games’, ‘Sports Games’, ‘Skiing’, ‘Swimming and the 
Methodology of its Teaching’, as well as holding the special seminar ‘The Organization and 
the Methodology of physical and sports activities at secondary schools’. 

The realization of the second condition is aimed to perform various forms of physical 
and sports actions, active games, sports competitions’ refereeing of wrestling (race 50 and 
500 m, jumping, throwing), sports holidays, physical exercises for the improvement of special 
groups of muscles (running, walking, swimming, exercises for elasticity, and so on), using 
active methods: dialogues, role-play and organizational-practical games, etc. 

The realization of the third condition is based on the use of tests, interviews, group 
psychotrainings, pedagogical situations, discussions, individual and creative tasks, reflexion and 
practical activities in general. It is also based on doing individual tasks oriented at different 
practical actions for the preparation and holding holidays, Days of Health, active changes, sports 
hours, sports and entertaining actions during extra-curricular activities. One of effective 
instruments of self-study is keeping ‘The Dairy of Self-Improvement’ and creating the e-portfolio.  

Key words: pedagogical conditions, future physical education teachers, future 
teachers’ preparation, physical and sports activities. 




