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Постановка проблеми. Вихід із кризи на сучасному етапі розвитку Української 

держави вимагає пошуку принципово нового методологічного підходу до розв’язання 

комплексної проблеми виховання культури здоров’я та оздоровлення школярів. Це 

особливо важливо тому, що основи фізичного і психічного здоров’я людини формуються у 

віці від народження до шістнадцяти років, із них десять років дитина навчається в школі 

[2]. Дуже велика роль щодо оздоровлення школярів надається саме вчителю фізичної 

культури. Тому нагальна увага нині прикута до професійної підготовки спеціалістів цього 

профілю. 

Вивчення загального стану проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури вказує на те, що хоча фізкультура й спорт у нашій країні вважається 

одним із найважливіших засобів всебічного  розвитку особистості, професійна підготовка 

вчителів фізичної культури не відповідає сучасним вимогам. У зв’язку з цим науковці 

намагаються обґрунтувати шляхи підвищення ефективності професійної підготовки 

вчителя фізичної культури в умовах вищого навчального закладу [6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результатом професійної підготовки 

фахівця науковці визначають його готовність до реалізації професійних функцій. Поняття 

«готовність» –  як «результат підготовки:  стан при якому вже все зроблено» [11, с. 137]. 

Поняття «підготовлений» – як «готовий для будь-якої діяльності, здатний до неї» [3, с. 767]. 
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Для розуміння змісту підготовки вчителя фізичної культури, що забезпечує достатній 

рівень його готовності до виконання професійних функцій щодо оздоровлення школярів, 

проаналізовано «Освітньо-кваліфікаційну характеристику «Бакалавр» за спеціальністю  

010200 – Фізичне виховання». У документі зазначається, що, керуючись сучасними 

критеріями визначення здоров’я людини, знаннями про здоровий спосіб життя, 

закономірностями розвитку людського організму, основними положеннями теорії і 

методики фізичного виховання, враховуючи стан здоров’я, вікові та індивідуальні 

особливості школярів, рівень їхнього фізичного розвитку та фізичної підготовленості, з 

метою збереження і зміцнення здоров’я школярів в процесі фізичного виховання, вчитель 

фізичної культури повинен вміти: ставити і реалізувати педагогічні завдання, що полягають 

у розв’язанні оздоровчих завдань, при проведенні різних форм занять фізичними вправами 

з різними віковими групами школярів; формувати навички дотримуватись здорового 

способу життя; формувати поставу і вдосконалювати будову тіла, використовуючи для 

цього різноманітні засоби і методи фізичного виховання; зміцнювати здоров’я на основі 

використання сучасних методик удосконалення фізичних якостей людини; організовувати 

спеціальні процедури загартовуючого і оздоровчо-відновлювального характеру [1]. 

Таким чином, вищезазначені вимоги доводять, що на сьогоднішній день склалися 

передумови, що дозволяють здійснювати теоретичне осмислення проблеми формування 

професійної готовності майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровчої діяльності. 

Проблему професійної готовності майбутнього педагога розглядали О.А.Абдуліна, 

В.І. Бабич, О.Л. Богініч, М.П. Васильєва, М.П. Данилко, Л.І. Іванова, Р.П. Карпюк, К.О. 

Оглоблін, Л.П. Сущенко, О.В.Тимошенко, В.Т. Чичикін та інші. 

 У ракурсі нашого дослідження представляється важливим виділення 

структуроутворюючих складників готовності майбутніх учителів до різних видів 

педагогічної діяльності. Очевидно, що саме на основі структурних компонентів готовності 

до педагогічної діяльності слід розглядати й зміст готовності до оздоровлення школярів у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Л.О. Єлісеєва зазначає, що готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності 

містить у собі позитивне ставлення до професії, риси характеру, здатності, знання, уміння, 

навички, стійкі професійно важливі якості [5].  

М.П. Данилко готовність до професійної діяльності розглядає як комплексний, 

інтегративний стан, що тісно поєднує теоретичну й практичну підготовку фахівців [4]. 

Використовуючи системно-діяльнісний підхід для аналізу теоретичних основ 

підготовки студентів до професійної діяльності вчителя фізичної культури, О.І.Камаєв та 

Г.М.Андрієнко відзначають єдність і протиріччя її мотиваційних, операційних, теоретичних 

і практичних складових [7]. 

Особливу актуальність у рамках нашого дослідження здобувають також рекомендації 

Р.П. Карпюка щодо посилення професійної спрямованості навчально-виховного процесу 

факультету фізичної культури, забезпечення адресної спрямованості переданих і 

засвоюваних знань шляхом безперервного занурення студентів у сферу майбутньої  

діяльності, стимулювання механізмів саморозвитку майбутніх фахівців [8]. Знання цих 

принципів, спрямованого формування мотивації студентів, необхідне для уточнення 

функціонування педагогічних умов і змісту компонентів готовності вчителя до 

оздоровлення підлітків. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що різні підходи 

науковців до визначення поняття «готовність» зводяться до розуміння її як найважливішої 

умови виконання педагогічної діяльності. Але компоненти готовності майбутнього вчителя 

фізичної культури саме до оздоровлення підлітків встановлено не було.  

 Метою написання статті є науково-теоретичне обґрунтування особливостей 

компонентів готовності майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення підлітків. 

 Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних 

досліджень [1; 5; 9; 12; 13] дозволяє визначити підготовку майбутнього вчителя фізичної 

культури до оздоровлення школярів як інтегрований професійно-особистісний феномен, що 
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включає наявність потреби, мотивів, інтересів до опанування форм і методів оздоровлення і 

використання їх в організованій оздоровчій діяльності, здатності її здійснювати 

систематично і цілеспрямовано на основі сформованої системи конкретних знань, 

прийомів, умінь і навичок. 

 Виходячи із цього, виділено такі компоненти готовності вчителя: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний і рефлексивний. 

Мотиваційний компонент готовності вчителя фізичної культури до оздоровлення 

підлітків спрямовано на формування усвідомленого ставлення до освоєння суспільно-

педагогічних і фізкультурних цінностей, включених у мотиваційно-потребову сферу 

особистості. Він містить такі професійно-педагогічні цінності: педагогічне спілкування, 

психолого-педагогічні знання, самовираження в професійно-педагогічній діяльності тощо. 

Ці цінності становлять єдине ціле та тісно пов’язані з фізичною культурою, оскільки 

переплітаються з її сферами діяльності, зокрема з оздоровчою.  

Важливою спонукаючою силою в будь-якій діяльності є мотиви. Мотиваційно-

потребова сфера особистості є складним структурним утворенням і визначає рух людини до 

реалізації поставлених цілей. Фізичне здоров’я, культура здоров’я, здоровий спосіб життя є 

як біологічною потребою, так і соціальною. Порушення потреб даної групи призводять до 

розладів і поразок функціональних систем людини, що веде до порушення здоров’я.  

Таким чином, система ціннісних орієнтації, потреб, інтересів, мотивів становлять 

мотиваційну сферу особистості та є основою мотиваційної готовності вчителя фізичної 

культури  до  оздоровлення підлітків шляхом вибору та використання форм і методів 

оздоровлення в професійній діяльності. Спираючись на дані методологічні підстави, можна 

конкретизувати зміст мотиваційного компоненту готовності:  

- наявність прагнення до організації оздоровчої діяльності, використання форм і 

методів оздоровлення підлітків, що відбивається в підвищенні інтересу до їх застосування з 

метою підвищення рівня здоров’я школярів; 

- усвідомлення потреби досягти успіху в оздоровленні дітей підліткового віку, 

сформувати в них потребу піклуватися про власний стан здоров’я впродовж життя; 

- ціннісне ставлення до власного здоров’я, усвідомлення необхідності піклуватися 

про нього, підвищувати рівень готовності до оздоровчої діяльності. 

Когнітивний компонент готовності передбачає наявність теоретичної підготовки як 

одного з вирішальних факторів формування готовності фахівця в галузі фізичної культури в 

цілому та у вивченні форм і методів оздоровлення підлітків зокрема. У межах теоретичної 

підготовки забезпечується збагачення майбутнього вчителя фізичної культури знаннями 

щодо розуміння оздоровчої діяльності, особливостей використання форм і методів 

оздоровлення, як про важливий фактор зміцнення здоров’я школярів, способи їх 

застосування в життєдіяльності людини. 

Змістові основи когнітивного компоненту готовності майбутнього вчителя фізичної 

культури до організації оздоровчої діяльності, використання форм і методів оздоровлення 

містять у собі професійні знання, зумовлені як сукупність психолого-педагогічних, медико-

біологічних і технологічних знань. Таким чином, зміст когнітивного компонента може бути 

презентовано трьома основними блоками: 

1. Психолого-педагогічні знання визначають рівень професійно-педагогічної 

підготовки вчителя фізичної культури, від якої залежить його результативність в організації 

оздоровлення школярів; націлені на вивчення особливостей шкільного віку, можливих 

патологічних процесів та методів впливу на особистість. 

2. Медико-біологічні знання забезпечують обґрунтування методики застосування 

традиційних та нетрадиційних форм і методів оздоровлення учнів, дозволяють грамотно 

впливати цими методами на організм дитини. Даний блок містить у собі знання про 

особливості використання форм і методів оздоровлення, їх вплив на окремі органи, умови 

оптимального дозування навантаження на основі урахування вікових і статевих 

особливостей розвитку, стану здоров’я й рівня фізичної підготовленості школярів. Ці 

знання мають особливе значення для забезпечення оздоровлення. 
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3. Технологічні знання дозволяють майбутньому вчителеві фізичної культури 

грамотно застосовувати різні методики оздоровлення школярів з урахуванням реальних 

умов функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. 

Сукупність знань в галузі оздоровлення, застосування його форм і методів в 

педагогічній діяльності визначає професійну компетентність, ерудицію, є визначальною 

умовою для формування педагогічних умінь і навичок, є підґрунтям для використання в 

різних організаційно-методичних технологіях. 

Формування когнітивного компоненту в єдності з практичними вміннями й 

навичками становить освітній зміст готовності вчителя фізичної культури до оздоровлення 

школярів. Формування в майбутнього вчителя фізичної культури  когнітивного компоненту 

готовності повинне сполучатися зі створенням умов для стимулювання пізнавальної 

активності, оволодіння методами пошуку й застосування потрібної інформації, а також 

методами аналізу дій на основі осмисленого використання форм і методів оздоровлення 

підлітків, тобто визначається характером знань щодо оздоровлення з метою розвитку 

фізичних якостей школярів, профілактики захворювань та патологічних станів у дітей. 

Діяльнісний компонент готовності передбачає визначення найбільш значущих груп 

умінь вчителя, необхідних для організації оздоровлення дітей підліткового віку. На підставі 

аналізу наукових праць [6; 10], ідеї про діалектичне розуміння ролі й взаємозв’язку функцій 

та структури об’єкта визначено уміння майбутнього вчителя фізичної культури, що 

зумовлюють діяльнісний компонент його готовності до оздоровлення підлітків у 

загальноосвітньому навчальному закладі та вміщують наступну характеристику. 

Прогностичні вміння характеризуються можливістю формування культури здоров’я 

школярів; використання в педагогічній діяльності новаторських рішень щодо оздоровлення 

та вдосконалення шкільної фізкультурної освіти; ведення профілактичної роботи; 

застосування форм і методів оздоровлення під час занять у спеціальній медичній групі. 

 Організаторські уміння складають основу організації особистої професійної діяльності на 

реалізацію оздоровчої функції; пропаганди використання форм і методів оздоровлення на 

уроках фізичного виховання, у режимі навчального дня, під час виконання домашніх 

завдань під контролем батьків. Основу комунікативних умінь складає дружня співпраця зі 

школярами, їхніми батьками, колегами у вигляді конструктивного спілкування з 

роз’яснення й опанування форм і методів оздоровлення; формування розуміння 

необхідності застосування форм і методів оздоровлення дітей для профілактики 

захворювань та покращення стану здоров’я. Гностичні вміння необхідні для навчання 

школярів, їхніх батьків та колег формам і методам оздоровлення; використання в 

професійній діяльності науково-методичних рекомендацій щодо застосування методів 

оздоровлення. Дослідницькі уміння потрібні для оцінювання школярів на основі їхньої 

фізичної підготовки, індивідуальних особливостей, пошуку оптимальних форм і методів 

оздоровлення відповідно до педагогічної та оздоровчої мети. 

Виділяючи рефлексивний компонент готовності вчителя фізичної культури до 

оздоровлення школярів, спираємося на позиції дослідників, які вважають, що 

цілеспрямоване здійснення та правильна організація рефлексивної діяльності вчителів є 

найважливішим чинником їх професійного розвитку [12; 13]. Рефлексія, на думку 

Л.О.Єлісеєвої, допомагає педагогові сформулювати одержувані результати, визначити мету 

подальшої роботи, скорегувати свій освітній шлях [5]. 

До змісту рефлексивного компоненту  готовності майбутнього вчителя фізичної 

культури до оздоровлення підлітків віднесено: 

- саморефлексію, що полягає в самоаналізі й осмисленні своєї професійної роботи із 

застосуванням форм і методів оздоровлення, себе як її суб’єкта, а також у самостійному 

аналізі власних дій, самопроектуванні, співвіднесенні себе з вимогами фізкультурно-

оздоровчої діяльності, саморегулюванні почуттів, вчинків, дій; 

- взаєморефлексію, яка проявляється в процесі вирішення утруднень взаємодії щодо 

орієнтації типу «я та інші», уявному програванні ситуації міжособистісної взаємодії під час 

використання форм і методів оздоровлення у професійній діяльності, тобто вмінням 
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систематично здійснювати самоаналіз професійної діяльності щодо узагальнення власного 

досвіду та досвіду інших.  

На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури готовність 

майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення школярів визначено як 

інтегрований професійно-особистісний феномен, що включає наявність потреби, мотивів, 

інтересів до опанування методів оздоровлення й використання їх в організованій 

оздоровчій діяльності, здатності її здійснювати систематично й цілеспрямовано на основі 

сформованої системи конкретних знань, прийомів, умінь і навичок. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, формування 

готовності майбутнього вчителя до оздоровлення підлітків передбачає сформованість 

взаємопов’язаних, взаємозумовлених структурних компонентів (мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісного, рефлексивного) та наявність стійких закономірностей між 

ними. Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо у визначенні рівня готовності 

студентів факультету фізичного виховання до оздоровчої діяльності. 
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