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Анотація. У статті на основі аналізу літератури і анкетування 
з'ясовані деякі аспекти формування методичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення 
професіонально-орієнтованих дисциплін. Визначено структуру 
компетентно сті вчителя фізичної культури. Головним завдан-
ням вчителя фізичної культури є координація фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Одним з основних завдань при 
цьому є забезпечення методичної функції щодо фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Вчитель повинен володіти методич-
ною компетентністю. 
Ключові слова: компетентність, формування, студенти, фізична 
культура, між предметні зв’язки, викладачі.
Аннотация. Коновальская Л.А. Некоторые аспекты 
формирования методической компетентности будущих 
учителей физической культуры в процессе изучения 
профессионально-ориентированных дисциплин. В статье 
на основе анализа литературы и анкетирования выяснены не-
которые аспекты формирования методической компетентности 
будущих учителей физической культуры в процессе изучения 
профессионально-ориентированных дисциплин. Определе-
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на структура компетентно сти учителя физической культуры. 
Главной задачей учителя физической культуры является коорди-
нация физкультурно-оздоровительной работы в школе. Одним из 
основных заданий при этом является обеспечение методической 
функции относительно физкультурно-оздоровительной работы 
в школе. Учитель должен владеть методической компетентно-
стью. 
Ключевые слова: компетентность, формирование, студенты, 
физическая культура, межпредметные связи, преподаватели.
Annotation. Konoval’s’ka L.O. Some aspects forming of method-
ical competence of the future physical training teachers in the 
process of learning the professionally competent disciplines. On 
the basis of literatures analize and questioning this article has been 
found out the some aspects of forming methodical competence of 
the future physical training teachers in the process of learning the 
professionally competent disciplines. The frame of competence of 
the teacher of physical training is specifi c. The main task of the 
teacher of physical training is the coordination of sports improving 
work at school. One of the basic tasks thus is maintenance of me-
thodical function concerning sports improving work at school. The 
teacher should possess methodical competence.
Key words: competence, formation, students, physical-sanitary 
work, intersubject communications, teachers.

 Вступ.
 Оскільки рухова активність школярів забез-

печується не тільки уроками фізичної культури, але й 
різноманітними формами фізкультурно-оздоровчої 
й спортивно-масової роботи, саме недостатня під-
готовка до цієї роботи вчителів-предметників ви-
значає неефективність цієї роботи в навчальному 
закладі. Науковці вбачають можливість виправ-
лення цієї ситуації завдяки посиленню методичної 
роботи вчителя фізичної культури з педагогічним 
загалом школи, що, в свою чергу, вимагає відповід-
ної підготовки майбутніх учителів фізичної культу-
ри у вищих навчальних закладах до забезпечення 
цієї роботи.

Л.І.Іванової, яка виділяє види основних про-
фесійних функцій вчителя фізичної культури: оздо-
ровчу, освітню, виховну, комунікативну, організа-
ційну, методичну [3, с. 89] та робить наголос на 
необхідності “при підготовці майбутнього вчителя 
фізичної культури, акцентувати увагу на вмінні здій-
снювати методичну функцію. При цьому необхідно 
враховувати, що вчитель фізичної культури забез-
печує методичну роботу, як з учнями, так із педаго-
гічною громадськістю школи. Головною його функ-
цією є координація всієї фізкультурно-оздоровчої 
роботи в загальноосвітньому навчальному закладі, 
яка полягає у сприянні нормальному фізичному 
розвитку школяра, прищепленні та удосконаленні 
різних рухових навичок з метою зміцнення його 
здоров’я, що і стане основою у виконанні вимог 
сучасності [3, с. 86]”. На думку Л.І.Іванової, ме-
тодична функція – полягає у: забезпеченні різних 
форм методичної роботи в навчальному закладі 
(групових, масових, індивідуальних); впроваджен-
ня у практику навчального закладу методик пере-
дового педагогічного досвіду фізичного виховання 
школярів; проектуванні діяльності для різних форм 
фізичного виховання з врахуванням можливостей 
та інтересів учнів; уміння підбирати та компонува-
ти навчальний матеріал; розробляти та корегувати 
навчальні програми; ефективно використовувати 
навчально-методичне забезпечення; здійснювати 
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інструктивно-методичну допомогу педагогічно-
му колективу щодо впровадження фізкультурно-
оздоровчої роботи в навчальному закладі та забез-
печувати координацію цієї роботи [3, с. 89] ”.

В.В.Абрамова зазначає, що “професійна 
компетентність” є багатокомплектним системним 
утворенням, що передбачає фізичний, культурно-
моральний, інтелектуальний розвиток, введення лю-
дини в загальний культурний світ цінностей, у яко-
му він далі реалізує себе як фахівець[1, с. 132]; це 
інтегративна особистісно-діяльнісна характеристи-
ка людини, заснована на особистісному (володін-
ня комплексом особистих якостей) і діяльнісному 
(освоєння різних моделей поводження) досвіді що 
дозволяє їй ефективно діяти в сфері, що відносить-
ся до її компетенції [1, с. 27]; умова й спосіб форму-
вання професійної майстерності [1, с. 71].

Д.Г.Шитов вважає, що у загальноосвітній 
школі формування й забезпечення здоров’я під-
ростаючого покоління реалізується через освіт-
ню, виховну й організаційну діяльність учителя. 
На думку автора саме за допомогою вчителя фор-
мується необхідний суспільству „тип особистос-
ті”, учні прилучаються до багатств, виробленим 
людством, учаться осягати себе й готуються до 
майбутньої суспільної життєдіяльності, включа-
ються в соціальне практичне життя; саме вчитель 
є носієм загальнолюдських цінностей, творцем пе-
дагогічного процесу, творцем творчої особистості 
[7 , с. 58].

Робота виконана у відповідності до плану 
НДР Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження було з’ясування деяких 

аспектів формування методичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі ви-
вчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Основні завдання дослідження. 
1. Провести аналіз психолого-педагогічної 

літератури та інформації з мережі Інтернет щодо 
деяких аспектів формування методичної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури у про-
цесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

2. Провести анкетування студентів вищих на-
вчальних закладів щодо володіння вміннями вико-
ристовувати міжпредметні зв’язки фізичної культу-
ри з іншими предметами; щодо володіння вмінням 
проведення бесід з учнями з питань фізичної куль-
тури та спорту, а також здорового способу життя.

3. Провести анкетування викладачів вищих 
навчальних закладів щодо навчання студентів про-
веденню бесід з учнями щодо питань фізичної куль-
тури та спорту, здорового способу життя.

Результати дослідження.
В.К.Валієва вважає, що поглиблене й усві-

домлене освоєння методичних і дидактичних 
передумов професійної діяльності майбутніми 
вчителями, дозволять їм звернути учнів в актив-
них учасників освітнього процесу та буде сприяти 
формуванню їх готовності до проведення роботи з 

оздоровлення учнів і навчанню здоровому способу 
життя [2, с. 74].

В.П.Лук’яненко зазначає, що з питання стра-
тегії боротьби за здоров'я людини, охорони самої 
людської природи вчені всього миру надзвичайно 
одностайні [5, с. 25]. На думку автора, переваж-
на більшість із них головним джерелом розвитку й 
зміцнення ресурсів здоров'я бачить у систематич-
ній фізичній активності протягом всього індивіду-
ального життя [5, с. 25].

Г.Б.Мейксон, И.Н.Стояк та С.А.Баранцев, 
Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, Н.Е.Любомирський, 
стверджують, що від того, як організований рухо-
вий режим дітей в умовах загальноосвітньої шко-
ли, залежить їхнє здоров'я й працездатність [6, 8].

На думку Л.І.Іванової, “широко відомо і не 
викликає сумніву, що формуванням здорового спо-
собу життя школяра займається як сім’я так і весь 
педагогічний колектив загальноосвітнього навчаль-
ного закладу. Тому, цілком зрозуміло, що студенти 
загальних факультетів вищих педагогічних на-
вчальних закладів – майбутні вчителі і від їх від-
ношення до цієї проблеми буде багато що залежати 
у вихованні здорового покоління [4, с. 59]”. Автор 
зазначає, що “підготовка майбутніх учителів фізич-
ної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів набу-
ла в останній час особливої актуальності у зв’язку з 
різким погіршенням здоров’я школярів, необхідніс-
тю підвищення оздоровчої функції фізичної куль-
тури, вихованням відповідального ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до вищої 
індивідуальної і суспільної цінності; формуванням 
у школярів навичок здорового способу життя; опти-
мізацією режиму навчально-виховного процесу; 
збільшенням рухової активності учнівської молоді; 
активізацією фізкультурно-оздоровчої та спортив-
ної роботи в усіх ланках системи освіти [4, с. 15]”. 
Автор вважає, що “вчителі початкових класів (осо-
бливо ті, хто веде уроки фізичної культури) мають 
значно більший діапазон впливу на фізкультурно-
оздоровчу діяльність учня-початківця ніж учитель 
тільки фізичної культури [3, с. 86] ”.

З метою з’ясування окремих аспектів форму-
вання методичної компетентності майбутніх учите-
лів фізичної культури з позиції сучасної парадигми 
освіти нами було проведено анкетування студентів 
та викладачів вищих навчальних закладів, у якому 
брало участь 300 осіб. Респондентами виступили 
студенти та викладачі факультету естетичного і 
фізичного виховання Бердянського державного пе-
дагогічного університету (53 студента та 20 викла-
дачів), студенти та викладачі факультету Черкась-
кого державного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка (58 студентів та 10 викладачів); сту-
денти та викладачі факультету фізичного виховання 
Запорізького національного університету (61 сту-
дент та 21 викладач), студенти та викладачі Інсти-
туту фізичного виховання та спорту Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(58 студентів та 19 викладачів) . 
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Аналіз даних опитування студентів вищих на-
вчальних закладів на питання “Чи володієте Ви вмін-
нями використовувати між предметні зв’язки фізич-
ної культури з іншими предметами?” свідчить, що 
39,62% студентів Бердянського державного педаго-
гічного університету дали відповідь “так”, відповідь 
“ні” – 11,32% студентів, не визначились з відповід-
дю – 49,06% студентів. Із 58 студентів Черкасько-
го державного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка 56,9% респондентів дали позитивну 
відповідь, 13,8% респондентів – негативну, а 29,3% 
респондентів не визначились з відповіддю. Серед 61 
студентів Запорізького національного університету 
на поставлене запитання 39,34% відповіли “так”, 
дали негативну відповідь 31,15% респондентів, а 
29,51% респондентів не визначились з відповіддю. 
Із 58 студентів Інституту фізичного виховання та 
спорту Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 44,83% респондентів дали 
відповідь “так“, 32,76% – відповіли “ні”, а 22,41% 
респондентів не визначились з відповіддю.

На рис.1. подано середнє значення розподілу 
відповідей студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів опитаних щодо володіння вміннями 
використовувати між предметні зв’язки фізичної 
культури з іншими предметами.

Аналіз відповідей студентів вищих навчаль-
них закладів щодо володіння вмінням проведен-

ня бесід з учнями з питань фізичної культури та 
спорту, а також здорового способу життя свідчить, 
що ним володіють 66,04% студентів Бердянсько-
го державного педагогічного університету (не во-
лодіють – 9,43%, не визначились з відповіддю – 
24,53%); 75,9% студентів Черкаського державного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (не 
володіють – 6,9%, не визначились з відповіддю – 
17,2%); 36,07% студентів Запорізького національ-
ного університету (не володіють – 27,87%, не ви-
значились з відповіддю – 36,07%); 77,59% студентів 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова (не володіють – 6,90%, не визна-
чились з відповіддю – 15,52%).

У таблиці 1. наведено показник відповідей 
студентів вищих педагогічних закладів опитаних 
щодо володіння професійною термінологією з га-
лузі фізичною культури.

На рис.2. подано середнє значення розподілу 
відповідей студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів опитаних щодо володіння вміннями 
проведення бесід з учнями з питань фізичної куль-
тури та спорту, а також здорового способу життя.

Результати відповідей викладачів вищих на-
вчальних закладів на запитання “Чи навчаєте Ви 
студентів проведенню бесід з учнями щодо питань 
фізичної культури та спорту, здорового способу 
життя ?” показали, що дали відповідь “так”: 95% 

Рис.1. Середнє значення розподілу відповідей студентів вищих педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо володіння вміннями використовувати між предметні зв’язки фізичної культури з іншими предметами

Рис.2. Середнє значення розподілу відповідей студентів вищих   педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо володіння   вміннями проведення бесід з учнями з питань фізичної культури   та спорту, а також 

здорового способу життя

Рис.3. Середнє значення розподілу відповідей викладачів вищих педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо навчання студентів проведенню бесід з учнями щодо питань фізичної культури та спорту, здорово-

го способу життя

так
ні
важко відповісти

так
ні
важко відповісти

так

ні

важко відповісти

33%

23%

13% 64%

15%

22%

25%

72%

3%



80

респондентів Бердянського державного педагогіч-
ного університету (5,0% не визначились з відповід-
дю), 50% респондентів Черкаського державного пе-
дагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (50% 
не визначились з відповіддю), 71,43% Запорізького 
національного університету (дали відповідь “ні” 
– 4,76%, не визначились з відповіддю 23,81%), 
73,68% респондентів Національного педагогічно-
го університету імені М.П.Драгоманова (дали від-
повідь “ні” – 5,26%, не визначились з відповіддю 
21,05%). 

Середнє значення розподілу відповідей ви-
кладачів вищих педагогічних навчальних закладів 
опитаних щодо навчання студентів проведенню 
бесід з учнями щодо питань фізичної культури та 
спорту, здорового способу життя подано на рис.3.

Висновки.
Виходячи з цього, актуальність і доцільність 

дослідження проблеми формування методичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної куль-
тури у процесі вивчення професійно орієнтованих 
дисциплін є вирішальним для визначення струк-
тури компетентно сті вчителя фізичної культури; 
відповідає вимогам до його професійної підготов-
ки, що виникають з введенням нових державних 
стандартів та підготовлених відповідно до них 
шкільних програм, а також інших вимог сучаснос-
ті до підготовки фахівця. Головним завданням вчи-
теля фізичної культури, крім викладання предмету, 
є координація фізкультурно-оздоровчої роботи в 
школі. Одним з основних завдань при цьому є за-
безпечення методичної функції щодо фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Вирішити це завдання 
буде  спроможний тільки вчитель, який володіє 
методичною компетентністю. Незважаючи на чис-
ленність досліджень з проблеми професійної ком -
петентності педагога, і досі не існує єдиного підхо-
ду до визначення саме методичної компетентності 
вчителя фізичної культури.

Перспективи подальших досліджень у вка-
заному напрямку. Дослідити рівень володіння май-
бутніми учителями фізичної культури знаннями 
щодо впливу фізичних вправ на динаміку розвитку 
дітей; взаємозв’язок і взаємозалежність фізичного 
розвитку й рухової  підготовленості учнів з їхньою 
розумовою працездатністю, а також знаннями тео-
рії та методики організації педагогічного процесу з 
фізичного виховання учнів.
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Таблиця 1.
Показник відповідей студентів вищих педагогічних закладів опитаних щодо володіння вмінням проведення 

бесід з учнями з питань фізичної культури та спорту, а також здорового способу життя (%)

Відповіді
 Навчальний заклад Середнє

значенняБДПУ
(53)

ЧДПУ
(58)

ЗНУ
(61)

НПУ
(58)

Так 66,04 75,9 36,07 77,59 63,9

Ні 9,43 6,9 27,87 6,90 12,8

Важко відповісти 24,53 17,2 36,07 15,52 23,3


