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ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
На основі вивченнѐ психолого-педагогічних і методичних праць, практичного 

досвіду підготовки майбутніх учителів фізичної культури автором розроблено, 
обґрунтовано й експериментально перевірено організаційну модель підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діѐльності. 
Розроблена модель вклячаю взаюмопов’ѐзані структурні компоненти 
(концептуальний, змістовий, процесуальний, оцінний), форми, методи та засоби, що 
забезпечуять підготовку майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної 
професійної діѐльності. 

Ключові слова: модель підготовки, моделяваннѐ, процес підготовки, 
майбутні вчителі фізичної культури, інноваційні технології, професійна 
майстерність, професійна діѐльність. 

 
Постановка проблеми. Принципові зміни розвитку суспільства в 

Україні, перехід української освіти на ювропейські стандарти обумовляять 
зростаннѐ важливості педагогічної праці вчителѐ фізичної культури ѐк фахівцѐ 
компетентного, творчого та активного, ѐкий на високому рівні володію 
новітніми технологіѐми й методиками навчаннѐ, та спроможного здійсня-
вати освітня діѐльність із урахуваннѐм сучасних вимог і стандартів *1+. 

Педагогічна діѐльність учителів фізичного вихованнѐ, що значноя 
міроя забезпечую відтвореннѐ інтелектуального потенціалу та здоров’ѐ 
нашого суспільства, ю соціально формувальноя, творчоя, конструктивноя, 
організаторськоя, діагностичноя тощо. У зв’ѐзку з цим соціально-педагогічні 
завданнѐ ціюї категорії педагогічних працівників постійно розширяятьсѐ й 
ускладняятьсѐ, охопляячи функції вихователѐ, організатора, дослідника, 
новатора. На державному рівні з метоя підвищеннѐ ефективності системи 
підготовки кадрів у галузі фізичної культури і спорту необхідні оптимальні 
організаціѐ й управліннѐ навчаннѐм майбутніх учителів. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми змісту освіти галузі ФКіС 
досліджені у працѐх А. Барабанова, М. Віленського, Є. Каргаполова, 
В. Маслова, Ж. Холодова та інших. Удосконалення професійної 
підготовки вчителів фізичного вихованнѐ присвѐчено дослідженнѐ 
Я. Бюльського, М. Віленського, Є. Захаріної, Г. Ковальчук, О. Петуніна, 
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Ф. Собѐніна, А. Тер-Ованесѐна, О. Тимошенка, В. Філанковського, 
О. Шабаліної, Б. Шиѐна та інших.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати модель процесу підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної 
діѐльності. 

Методи дослідження: аналіз наукових джерел, узагальненнѐ 
результатів розвідок окремих авторів. 

Виклад основного матеріалу. Понѐттѐ «модель» (лат. modulus – 
міра, зразок) у багатьох галузѐх науки розуміютьсѐ ѐк штучно створений 
об’юкт у виглѐді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, 
подібний до досліджуваної системи (об’юкта або ѐвища), відображаю та 
відтворяю в більш простому, примітивному виглѐді структуру, властивості, 
взаюмозв’ѐзки й відносини між елементами ціюї системи. Модель ю 
фіксованим об’юднаннѐм елементів і передбачаю таке структуруваннѐ, що 
відображаю важливі внутрішні зв’ѐзки реальності *7+.  

Моделяваннѐ ѐк метод дослідженнѐ набув поширеннѐ в різних 
наукових галузѐх, а актуальність моделяваннѐ в педагогічних 
дослідженнѐх пов’ѐзана з його гносеологічними функціѐми *8+. Педагогічні 
моделі, переважно, логіко-семіотичні, тобто сконструйовані зі спеціальних 
знаків, символів і структурних схем. Широко використовуютьсѐ графічне 
моделяваннѐ, що дозволѐю наочно уѐвлѐти досліджувані теоретичні 
залежності та прогнозувати їх поѐву *13+. Метод моделяваннѐ забезпечую 
вибір оптимальних способів вирішеннѐ проблеми, передаю динаміку 
розвитку визначених властивостей, передбачаю зміну способів 
педагогічного впливу відповідно до зміни об’юкта навчаннѐ, даю змогу 
аналізувати не лише перебіг навчально-виховного процесу, його розвиток, 
а й умови, у ѐких він відбуваютьсѐ *3+.  

Моделявати – означаю створявати зразки нових освітніх систем і 
процесів, на основі ѐких можна пізнавати складні соціально-педагогічні 
ѐвища. За допомогоя моделяваннѐ створяятьсѐ педагогічні технології, 
що забезпечуять формуваннѐ та розвиток учасників освітнього процесу 
*13+. Педагогічне моделяваннѐ відносѐть до моделяваннѐ ідеального 
типу, що даю змогу проводити змістовий аналіз, робити висновки, 
виходѐчи із причинно-наслідкових зв’ѐзків і відношень на рівні 
«модельних уѐвлень», не використовуячи фіксовані знакові системи *6+. 
Воно ю необхідним інструментом дослідженнѐ та вдосконаленнѐ сучасної 
освітньої практики, що використовую апарат моделяваннѐ длѐ побудови 
нових теоретичних конструктів. 

Основні етапи педагогічного моделяваннѐ:  
1) обмірковуваннѐ сутності процесу та вибір методологічних засад, 

ѐкісний опис предмета дослідженнѐ;  
2) постановка мети і завдань моделяваннѐ;  
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3) конструяваннѐ моделі з уточненнѐм залежностей між основними 
елементами досліджуваного об’юкта, визначеннѐм параметрів елементів і 
критеріїв оціняваннѐ їх змін, вибір методик виміряваннѐ;  

4) дослідженнѐ валідності моделі щодо розв’ѐзаннѐ поставлених 
завдань;  

5) застосуваннѐ моделі в педагогічному експерименті;  
6) коригуваннѐ запропонованих елементів і критеріїв;  
7) змістова інтерпретаціѐ результатів моделяваннѐ *5+. 
До моделі освітньої системи дослідники висуваять певні вимоги, 

зокрема модель повинна бути: адекватна реальності (забезпечувати 
максимальну відповідність між професійно-теоретичноя та практичноя 
діѐльністя); динамічноя (періодично відтворяватисѐ, завдѐки чому може 
бути досѐгнуто безперервне врахуваннѐ зовнішніх змін, що відбуваятьсѐ в 
суспільстві); нормативноя (забезпечувати накопиченнѐ та засвоюннѐ 
традиційних професійних знань, умінь, притаманних певній професійній 
спільноті) і водночас прогностичноя (визначати перспективи і тенденції в 
підготовці фахівцѐ, тобто мати випереджальний характер) *13+. 

Розробці моделей професійної підготовки майбутнього вчителѐ 
фізичної культури до професійної діѐльності присвѐчено низку досліджень 
у галузі педагогіки (Е. Вільчковський (2002), В. Власов (2001), Т. Круцевич 
(2005), О. Куц (2002) та інші). 

У дисертаційному дослідженні Н. Степанченко *13+ запропоновано 
систему професійної підготовки вчителів фізичного вихованнѐ, ѐка містить 
такі три блоки: концептуально-цільовий (зумовлена соціальним 
замовленнѐм мета та завданнѐ модернізації вищої освіти в галузі ФКіС у 
контексті нової освітньої парадигми, методологічні підходи і принципи), 
проектувальний (структура професійної компетентності вчителѐ фізичного 
вихованнѐ, завданнѐ та функції педагогічної освіти фахівців галузі ФКіС, 
педагогічні умови вдосконаленнѐ професійної підготовки), організаційно-
технологічний (авторська методика підготовки майбутніх учителів фізичного 
вихованнѐ, етапи професійної підготовки майбутніх учителів фізичного 
вихованнѐ у ЗВО) і контрольно-коригувальний (критерії, показники, методи 
оціняваннѐ, рівні підготовленості майбутніх учителів фізичного вихованнѐ). 

С. Гаркуша *2+ визначаю, що професійна майстерність майбутнього 
вчителѐ фізичної культури повинна базуватисѐ на чотирьох компонентах: 
педагогічній спрѐмованості, знаннѐх, уміннѐх, професійно важливих 
ѐкостѐх, а також на інтегральній характеристиці цих компонентів – 
авторитетові. Концептуальна модель професійної підготовки спеціалістів із 
фізичної культури в системі вищої професійної освіти розглѐдаютьсѐ ѐк 
цілеспрѐмований, організований педагогічний процес, що гармонійно 
поюдную отриманнѐ фундаментальних знань у галузі фізичної культури *11+.  
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У дослідженні Н. Москаленко, В. Савченко *10+ представлено 
педагогічну модель, що розкриваю особливості змісту та структури, 
послідовність, взаюмозв’ѐзок усіх складових навчального процесу в системі 
підвищеннѐ кваліфікації викладачів фізичної культури початкових класів, у 
результаті ѐкої формуютьсѐ готовність до використаннѐ інноваційних 
технологій. При цьому передбачено вирішеннѐ таких завдань:  

– озброюннѐ вчителѐ різноманітними формами та методами організації 
навчальної діѐльності при викладанні предмета «Фізична культура»;  

– стимуляваннѐ слухачів до висловляваннѐ, використаннѐ різних 
способів розв’ѐзуваннѐ ситуативних завдань, без страху помилѐтисѐ;  

– усвідомленнѐ трьох компонентів змісту предмета: інформаційного; 
операційного; мотиваційного;  

– наданнѐ базової інформації про головні вимоги до сучасного уроку 
фізичної культури й особливості їх реалізації;  

– чіткого усвідомленнѐ способів організації занѐттѐ на основі 
інтерактивних методів навчаннѐ. 

У дослідженні Н. Міцкевич *9+ розроблено модель особистісно-
оріюнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
вихованнѐ та спорту, ѐка вклячаю три взаюмопов’ѐзані складові: 
професійну, особистісну й технологічну.  

До структури професійної складової особистісно-оріюнтованої профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ та спорту віднесено 
когнітивний, функціональний і діѐльнісний компоненти. Технологічна скла-
дова відображаю формуваннѐ організаційно-методичних умов особистісно-
оріюнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ 
та спорту (зміст, педагогічні технології, спрѐмовані на реалізація особистісно-
оріюнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту, використаннѐ можливостей Інтернету).  

Длѐ визначеннѐ ефективності впровадженнѐ моделі особистісно-
оріюнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
вихованнѐ та спорту введено дві групи критеріїв: критерії, що 
відображаять ефективність професійної складової і характеризуять 
професійні знаннѐ, ѐкими маю опанувати майбутній фахівець фізичного 
вихованнѐ та спорту, професійні функції, ѐкі маю виконувати майбутній 
фахівець фізичного вихованнѐ та спорту, і види професійної діѐльності, 
ѐкими маю оволодіти майбутній фахівець фізичного вихованнѐ та спорту; 
критерії, що відтворяять ефективність особистісної складової й 
характеризуять професійне самовизначеннѐ, професійну самоактуалізація 
та професійну самореалізація особистості майбутнього фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ та спорту *4; 9; 12; 14+. 

Результати вивченнѐ проблеми підготовки майбутнього вчителѐ 
фізичної культури до інноваційної професійної діѐльності дали можливість 
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визначити складові цього процесу та розробити відповідну модель. 
Представлена модель відображаю на основі соціального замовленнѐ 
сучасного суспільства відповідну мету організаційно-педагогічної 
діѐльності, методологічну основу, змістовий та процесуальний блок, 
діагностику й опис результату її реалізації. 

Модель процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
інноваційної професійної діѐльності подана на рис. 1. 

Соціальним замовленнѐм сучасного українського інформаційного 
суспільства ю професійно підготовлений учитель фізичної культури, здатний 
здійснявати інноваційну професійну діѐльність. Відповідно до цього, було 
визначено мету фахової підготовки сучасного вчителѐ фізичної культури:  

1) забезпеченнѐ свідомого й міцного оволодіннѐ системоя 
фундаментальних знань із фахових дисциплін галузі ФКіС та вмінь їх 
використовувати у професійній діѐльності;  

2) забезпеченнѐ оволодіннѐ системоя знань із інноваційних технологій 
у галузі ФКіС та вмінь їх використовувати у професійній діѐльності;  

3) формуваннѐ індивідуальних педагогічних здібностей та фізичної 
підготовленості. 

Авторська модель розглѐдаютьсѐ з позиції цілісного, професійно осо-
бистісного, редукційного, діѐльнісного та інноваційного підходів до процесу 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури ѐк сукупності закономірних, 
функціонально пов’ѐзаних компонентів, що утворяять певну цілісну систему. 

В основу моделяваннѐ процесу підготовки майбутнього вчителѐ 
фізичної культури ми поклали загальні дидактичні принципи, систему 
специфічних принципів фізичного вихованнѐ (безперервності; 
прогресуваннѐ тренувальних дій; циклічності; вікової адекватності впливу; 
емоційності) та принципи інноваційної професійної діѐльності в галузі ФКіС 
(мотивації; «інноваційних» знань; юдності традицій і новаторства; 
прогнозуваннѐ й моделяваннѐ; креативності. 

До інноваційних технологій у галузі ФКіС ми віднесли такі види 
спортивної діѐльності: скейтбординг, стритстайл, фрістайл, паркур, воркаут, 
різноманітні танцявальні та ритмічні вправи (різновиди аеробіки: степ-, 
тайбо-, аква-, бейлі-денс, шейпінг тощо), використаннѐ базових аеробних 
фітнес-програм, фітнес програм, спрѐмованих на розвиток сили м’ѐзів, 
екстремальних видів спорту, рекреаційних ігор та технологій і туризму тощо. 

Відповідно процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
до їх використаннѐ у професійній діѐльності передбачаю вдосконаленнѐ 
змісту, методів і засобів навчаннѐ та форм організації навчальної діѐльності 
студентів. Сформульована мета передбачаю формуваннѐ складових 
компонентів готовності вчителѐ фізичної культури до інноваційної 
професійної діѐльності: загально-методичної, спеціально-методичної та 
індивідуально-особистісної.  
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Рис. 1. Модель процесу підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до інноваційної професійної діѐльності 
 
Модель процесу підготовки майбутнього вчителѐ фізичної культури 

вклячаю діагностику результатів професійної підготовки, ѐка базуютьсѐ на 
критеріѐх і показниках готовності: предметний критерій характеризуютьсѐ 
показником «Обсѐг знань», спортивно-педагогічний критерій – 
показниками «Гімнастична підготовленість» та «Організаційні дії», 
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психологічний – показниками «Мотиваціѐ» і «Самоаналіз». За аналізом 
різних підходів до визначеннѐ рівнѐ навчальних досѐгнень нами було 
виділено такі чотири рівні готовності: інтуїтивний, репродуктивний, 
усвідомлений та творчий.  

Результатом реалізації моделі ю готовність майбутніх учителів 
фізичної культури до інноваційної професійної діѐльності, що полѐгаю в 
набутті знань, умінь, навичок та особистісних ѐкостей, розвиток ѐких даю 
змогу розв’ѐзувати творчі професійні задачі, а також проблеми, що 
виникаять у реальних ситуаціѐх педагогічної діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Розроблена модель процесу підготовки майбутніх учителів фізичного 
вихованнѐ у ЗВО – це цілісна система структурних (мета, методологічні 
підходи, принципи, сутність інноваційних технологій у галузі ФКіС, 
структура готовності до професійної інноваційної діѐльності вчителѐ 
фізичної культури, рівні підготовленості майбутніх учителів) і 
функціональних (методика спортивно-професійної підготовки, оціняваннѐ 
готовності майбутніх учителів фізичної культури) компонентів, що 
знаходѐтьсѐ у взаюмозв’ѐзку та взаюмодії і спрѐмовані на забезпеченнѐ 
освітньої діѐльності студентів педагогічних ЗВО спеціальностей галузі ФКіС 
з метоя вирішеннѐ завдань ѐкісної підготовки до інноваційної професійної 
діѐльності. Перспективним вважаюмо експериментальну перевірку 
впровадженнѐ моделі процесу підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до інноваційної професійної діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 

Балашов Дмитрий. Обоснование модели процесса подготовки будущих 
учителей физической культуры к инновационной профессиональной деѐтельности. 

На основе изучениѐ психолого-педагогической и методической литературы, 
практического опыта подготовки будущих учителей физической культуры, автором 
разработана, обоснована и экспериментально проверена организационнаѐ модель 
подготовки будущих учителей физической культуры к инновационной 
профессиональной деѐтельности. Разработаннаѐ модель вклячает взаимосвѐзанные 
структурные компоненты (концептуальный, содержательный, процессуальный, 
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оценочный), формы, методы и средства, обеспечиваящие подготовку будущих 
учителей физической культуры к инновационной профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: модель подготовки, моделирование, процесс подготовки, 
будущие учителѐ физической культуры, инновационные технологии, 
профессиональное мастерство, профессиональнаѐ деѐтельность. 

 
SUMMARY 

Balashov Dmytro. Substantiation of the model of the process of the future physical 
education teachers’ training for innovative professional activity. 

The pedagogical activity of a physical education teacher, which largely ensures the 
reproduction of the intellectual potential and health of our society, is socially formative, creative, 
constructive, organizational, diagnostic, etc. In this regard, the socio-pedagogical tasks of this 
category of pedagogical workers are constantly expanding and complicating, covering the 
functions of the educator, organizer, researcher, and innovator. At the state level, in order to 
increase the efficiency of the training system in the field of physical culture and sports, the 
optimal organization of training of the future physical education teachers is necessary. 

The studies of H. Kovalchuk, F. Sobianin, A. Ter-Hovhannisian, O. Timoshenko, 
V. Filankovskyi, O. Shabalina, B. Shyian and others are dedicated to the improvement of 
professional training of the physical education teachers. A series of studies in the field of 
pedagogy by E. Vilchkovskyi, V. Vlasov, T. Krusevych, O. Kuts and others have been devoted 
to the development of professional training models of the future physical education teacher. 

On the basis of the study of psychological, pedagogical and methodological works, 
practical experience of preparation of the future physical education teacher, the author 
developed, substantiated and experimentally verified the organizational model of training of 
the future physical education teachers for innovative professional activities.  The developed 
model includes interconnected structural components (conceptual, informative, procedural, 
valuation), forms, methods and means that provide training of the future physical education 
teacher to innovative professional activities. 

The developed model of the process of the future physical education teachers’ 
training in higher education institutions is an integrated system of structural and functional 
components that are interconnected and interactive and aimed at providing educational 
activities for the future physical education teachers in order to solve the problems of 
qualitative preparation for innovative professional activities. 

Key words: model of training, modeling, process of training, future physical education 
teachers, innovative technologies, professional skills, professional activity. 
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Статтѐ присвѐчена проблемі вдосконаленнѐ вокальної підготовки майбутніх 

учителів музики шлѐхом упровадженнѐ в навчаннѐ елементів театральних 




