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Особливості післядипломній педагогічній освіти   

вчителів фізичної культури
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Анотації:
Розглянуто тенденції освіти упро-
довж всього життя. Вибрано кате-
горії респондентів, які були старші 
від 30 років. Обґрунтовано акту-
альність та необхідність післяди-
пломної освіти для професійної 
компетентності фахівців з фізичної 
культури. Визначено напрями орга-
нізації неперервної освіти вчителів 
фізичної культури: інформаційна 
освіта; вдосконалення рухових 
умінь та навичок; креативний роз-
виток. Для розвитку творчої ак-
тивності вчителів з фізичної куль-
тури рекомендується проведення 
науково-практичних семінарів у 
формі диспутів, діалогів, обміну 
професійним досвідом, презен-
тацій відкритих уроків. Зазначена 
важливість створення диферен-
ційних програм, які б враховува-
ли національні традиції та мали 
корекційно-відновлювальний та 
оздоровчий вплив. Встановлено, 
що провідне місце в професійної 
компетентності вчителів з фізичної 
культури є рівень їх рухових умінь 
та навичок.

Безуглая Л. И. Особенности последиплом-
ного педагогического образования учите-
лей физической культуры. Рассмотрены 
тенденции образования на протяжении всей 
жизни. Выбраны категории респондентов, ко-
торые были старше 30 лет. Обоснована акту-
альность и необходимость последипломного 
образования для профессиональной ком-
петентности специалистов по физической 
культуре. Определены направления органи-
зации непрерывного образования учителей 
физической культуры: информационное 
образование; совершенствование двига-
тельных умений и навыков; креативное раз-
витие. Для развития творческой активности 
учителей физической культуры рекоменду-
ется проведение научно-практических семи-
наров в форме диспутов, диалогов, обмена 
профессиональным опытом, презентаций 
открытых уроков. Отмеченная важность соз-
дания дифференциальных программ, кото-
рые бы учитывали национальные традиции 
и имели коррекционное, восстановительное, 
оздоровительное влияние. Установлено, что 
ведущее место в профессиональной ком-
петентности учителей физической культуры 
является уровень их двигательных умений и 
навыков.

Bezuglaya L. I. Features of physical 
training of teachers of postdiploma 
pedagogical education. The tendencies 
of education are considered during all 
of life. The categories of respondent 
which 30 years were more senior 
are chosen. Actuality and necessity 
of postdiploma education for the 
professional competence of specialists 
on a physical culture is grounded. 
Directions of organization of continuous 
education of physical culture teachers 
are certain: informative education; 
perfection of motive abilities and skills; 
creative development. For development 
of creative activity of physical culture 
teachers is recommended to leadthrough 
scientific practical seminars in form of 
disputes, dialogs, exchange by work 
experience, presentations of the opened 
lessons. Noted importance of creation 
of the differential programs which would 
take into account national traditions and 
had a correction, restoration, health 
influence. It is set that a leading place in 
the professional competence of teachers 
of physical culture is level of their motive 
abilities and skills.
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Вступ.1

У контексті приєднання України до Болонської 
декларації все більшої актуальності набувають пи-
тання створення системи одержання професійної 
освіти впродовж всього життя (Lifelong learning). 
Положення концепції неперервної освіти містяться 
практично в усіх державних програмних документах 
останніх років. Розвиток особистості, здобуття нових 
знань, умінь та навиків, які збагачують особисте 
зростання кожної людини – це справа освіти впродовж 
всього життя. Фахівці стверджують, що „нині вже 
не диплом визначає придатність до праці, а освіта 
протягом всього життя є головним чинником науково-
технічного прогресу, відновлення і відтворення 
суспільних ресурсів і, насамперед, здатності людини 
динамічно адаптуватися до нових професійних вимог” 
[4, с. 7–8]. В умовах нестабільності, особливого 
значення набуває питання формування в людей 
нових життєвих стратегій, зокрема компетентності, 
гнучкості поведінки та соціальної мобільності. Будь-
які знання не є чимось сталим, вони постійно знахо-
дяться в процесі змін. Певні зовнішні чинники, а саме 
конкуренція на ринку праці, запити суспільства вима-
гають від фахівців нових стратегій і методів роботи 
для успішного просування вперед. Останнім часом 
спостерігається постійне розширення сфери освітніх 
послуг, що, в свою чергу вимагає від сучасного фахівця 
© Безугла Л. І., 2012

в галузі освіти високої професійної компетентності.
Професія вчителя є однією з найважливіших 

професій у будь-якому суспільстві. Згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти в Україні, 
Державною програмою „Освіта” (Україна ХХІ 
століття), Державною програмою „Вчитель”, Зако-
ну України „Про загальну середню освіту” вчитель 
визначається як „особа з високими моральними яко-
стями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний 
рівень професійної підготовки, здійснює професійну 
діяльність, забезпечує результативність та якість своєї 
роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої 
дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчаль-
них закладах освіти” [7]. Сьогоднішні умови життя 
вимагають від вчителя все більш інтегрованих знань 
для успішної організації навчально-виховного про-
цесу і значне місце посідають інноваційні процеси, 
модернізація змісту та структури занять, генеруван-
ня і реалізація нових ідей та освітніх ініціатив. Для 
постійного педагогічного зростання та отримування 
морального задоволення від особистого росту велике 
значення набуває неперервна освіта. 

Неперервна освіта була завжди об’єктом 
дослідження багатьох вчених: Ананьєва Б., Андру-
щенка В., Антошкіної Л., Ахріпова С., Беккера Г., Бел-
ла Д., Болтівець С., Булгакова В., Вовканича С., Гон-
чаренко С., Друкера П., Зязюна І., Патори Р., Кременя 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

В., Кумбса Ф., Кузьменка Л., Семів Л., Степанової О., 
Тоффлера Е., Федорова Н., Форе Е., Чикурова О. та 
інших.

Разом з тим, у цій сфері є ще багато недостатньо 
розглянутих питань, зокрема, післядипломна освіта 
вчителів фізичної культури. Водночас, доречним буде 
вказати й на протиріччя між вимогами суспільства до 
вчителя фізичної культури, який покликаний постійно 
вдосконалювати свої знання, уміння та навички з пи-
тань формування, збереження та зміцнення здоров’я 
учнівської молоді, та їх недостатньою практичною 
реалізацією в сучасних умовах. Існуюча система 
післядипломної освіти не завжди дає можливості виби-
рати курси перепідготовки, щоб повною мірою прид-
бати необхідні для професійної діяльності знання та 
підвищити свою кваліфікацію. Виникає необхідність 
у розробку нових підходів до змісту, форм і методів 
професійної підготовки у продовж всього життя для 
вчителів з фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Горлівського дер-
жавного педагогічного інституту іноземних мов.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у розгляду особливості 

післядипломній педагогічній освіти вчителів фізичної 
культури.

Методи й організація досліджень. Для розв’язання 
дослідницької проблеми було застосовано комплекс 
методів: аналіз і узагальнення психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження, аналіз докумен-
тальних матеріалів, Internet інформація та власний 
практичний досвід. Дослідження проводилося згідно 
з концепцією розвитку неперервної освіти в Україні.

Результати досліджень. 
Аналіз літературних джерел показав, що в Європі 

70 % опитаних виявляють бажання вчитися впро-
довж усього життя. Основною причиною такого ви-
бору для жінок було отримання загальних знань, а 
для чоловіків – професійна кваліфікація. При цьому 
80 % з опитаних вважають, що освіта має покра-
щити їхнє професійне життя, а 72 % – особисте [4]. 
Отже, основним стрижнем інтелектуального розвит-
ку сучасних фахівців у будь-якій сфері діяльності є 
система неперервної освіти. Саме ці фактори визна-
чають перспективи реалізації принципів неперервної 
освіти. 

Для проведення авторського дослідження особливо-
стей розвитку неперервної освіти вчителів фізичної куль-
тури, вибрано категорії респондентів, які були старші від 
30 років. Дослідження, проводилося у формі опитування 
та анкетування у результаті чого, ми з’ясували, що на-
буттю практичного досвіду як способу професійного 
зростання надають значення 35% опитаних вчителів 
фізичної культури до 35 років та 46 % у віці до 50 
років. На запитання „Як часто потрібно підвищувати 
кваліфікацію?” у відповідях респондентів вказано на 
період раз на 2–3 роки. Підтвердженням доцільності 
цього є думка міжнародних експертів: якщо раніше 

вищої освіти було достатньо для 20–25 років ефективної 
практичної діяльності, то сьогодні оптимальний термін 
ефективності становить 5 років, а у галузях наукової 
та технічної діяльності – 2–3 роки. Це пов’язане перш 
за все з бурхливим розвитком освітніх технологій, що 
призводе до прискорення процесу старіння окремих 
компонентів професійного досвіду. 

 У зв’язку з різким погіршенням здоров’я дітей та 
молоді, до вчителя фізичної культури, висуваються все 
більше вимог. На уроках з фізичної культури вчитель 
повинен не тільки формувати рухові уміння і навички 
й розвивати та вдосконалювати фізичні й морально-
вольові якості та розумові здібності. Учитель фізичної 
культури вирішує одночасно освітні, розвивальні і 
виховні задачі. Він повинен вивчати школярів, їхні 
функціональні можливості, стан їхнього здоров’я, а 
також враховувати індивідуальні особливості учнів. 
Учитель постійно повинен контролювати фізичне 
навантаження учнів, регулювати кількість вправ, 
число їх повторень, час виконання, форму і характер 
рухів (їх амплітуду, темп, напругу, координаційну 
складність, умови виконання тощо). Для кожного учня 
необхідний диференційований підхід з врахуванням 
їх соматичного здоров’я та рівня фізичної підготовки. 
Розвиток дітей навіть одного й того ж віку прохо-
дить нерівномірно, у період статевого дозрівання 
різниця в показниках фізичного розвитку хлопчиків 
і дівчат значно відрізняється. Обов’язковою умовою 
правильної організації уроків з фізичної культури є і 
попередження можливих травм. 

Вчитель з фізичної культури має мати і висо-
кий рівень загальної і педагогічної культури, що 
характеризується: ясністю, чіткістю, дохідливістю, 
логічністю мовного спілкування; уміння користува-
тися інтонаціями голосу, жестом, мімікою; високою 
технічною підготовкою до показу різних рухів, зна-
ти та вміти виконувати прийоми підтримки і стра-
ховки. Він повинен постійно виховувати у школярів 
фізичні та вольові якості, етичні, естетичні, моральні 
та гігієнічні норми, вміння орієнтуватися в просторі 
і в часі тощо. Стимулювати і послідовно розвивати 
індивідуальні здібності учнів, вміти підтримувати 
їх творчу ініціативу, тактовну усувати недоліки 
фізичного розвитку, рухових проявів та в поведінці. 
Своєрідність і особлива складність роботи вчителя з 
фізичної культури визначається високою руховою та 
емоційною діяльністю учнів, постійною необхідністю 
долати труднощі, значною кількістю стресових 
ситуацій. 

З огляду на це, вчитель фізичної культури, по-
винен мати не тільки базову академічну освіту, але 
й: володіти сучасними інноваційними технологіями 
в галузі навчально-виховного та спортивно-
тренувального процесу; постійно знайомитися 
з науково-методичною літературою; виконувати 
дослідницько-експериментальну, інформаційно-
просвітницька, профілактично-корекційна та 
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діагностична роботу. Підвищені вимоги до сучасного 
уроку вимагають постійного вдосконалювання рівня 
професійної підготовки вчителів з фізичної культури. 
Зокрема, він постійно повинен оновлювати знання 
з предметів психолого-педагогічного та медико-
біологічного циклу, теорію і методику фізичного ви-
ховання, методику застосування різних інноваційних 
технологій в галузі оздоровлення, корекції та 
профілактики різних відхилень у здоров’ї школярів. 
Тому, вчителям з фізичної культури, необхідно 
постійно підвищувати кваліфікацію для професійної 
компетентності. Професійну компетентність, ми 
розглядали, як високий рівень підготовленості до ви-
конання поставлених завдань в процесі професійної 
діяльності. Обов’язковою умовою, вдосконалення 
професійної компетентності вчителів з фізичної 
культури, є післядипломна освіта. Вона дозволяє 
швидко адаптуватися в змінних умовах в сучасно-
му світі і в системі освіти зокрема. До основних 
напрямків якої, слід віднести: інформаційну освіту; 
вдосконалення рухових умінь та навичок, креативний 
розвиток вчителя. 

Інформаційну освіту, ми розглядали як складову 
частину післядипломної освіти, що пов’язане з ви-
сокими темпами розвитку науки та освіти, зокрема. 
Своєчасна інформатизація є провідною тенденцією 
соціально-економічного прогресу у всіх галузях 
людської діяльності, у тому числі й у професійній 
підготовці фахівців. Сучасні інформаційні й 
мультимедійні технології допомагають збору, об-
робки та розповсюдженні інформації. Це сприяє 
інтенсифікації інтелектуальної діяльності за раху-
нок підвищення наочності, доступності та розширює 
можливості для самоосвіти будь-якої людини. Одним 
з напрямків інформатизації освіти є впровадження 
дистанційних форм навчання у післядипломну освіту 
вчителів. Яка дозволяє, незалежно від місця знаход-
ження тих, хто навчається, отримувати електронні 
підручники та інше навчально-методичне забезпечен-
ня для самостійного опрацювання матеріалу в зруч-
ний час та без відриву від виробництва.

Використання сучасних інформаційних і 
комп’ютерних технологій у післядипломної освіти 
вчителів з фізичної культури сприяє вирішенню 
багатьох проблем пов’язаних з використання 
інноваційних оздоровчих та виховних методик при 
проведенні навчальних занять. Існування спортив-
ного інформаційного простору надає можливості 
обміну інформацією та відеоматеріалом який може 
допомогти на початковому етапі освоєння різних ру-
хових дій створення загального уявлення про схему та 
траєкторію руху. 

Але, провідне місце в професійної компетентності 
вчителів з фізичної культури є рівень їх рухових умінь 
та навичок. Високий рівень рухової підготовки не-
можливо забезпечити без проведення очних практич-

них занять. Так, вивчення техніки та тактики будь-
яких спортивних чи рухливих ігор, естафет, фізичних 
вправ, методики колективних дій повинна відбуватися 
на спортивних майданчиках. Розгляд організації на-
вчальних занять з фізичної культури, а саме: фрон-
тальний, груповий, круговий, індивідуальний та їхні 
варіанти: одночасне виконання вправ і пов’язаних з 
ними завдань у парах, трійках, групах та ін., вимагає 
не тільки зорового аналізу а й розвиток уміння 
орієнтуватися в обстановці, яка постійно змінюється, 
в різних навчальних ситуаціях і поводженнях дітей. 
Ознайомлення з інтерактивними методами навчан-
ня у процесі практичних занять, тренінгів, про-
ведення майстрів-класу, взаємодія всіх учасників 
післядипломної освіти сприяє вдосконаленню їх ру-
хових умінь та навичок. 

Робота вчителя з фізичної культури вимагає 
постійного творчого розвитку, для усебічного й 
гармонійного виховання учнів. Креативний підхід 
обумовлюється необхідністю реалізації індивідуальних 
задатків та здібностей кожного школяра, задоволення 
в навчальному процесі їх інтересів та потреб у ру-
хах. Все це вимагає відмови від надмірної уніфікації 
і стандартизації змісту навчально-виховного процесу 
а також створення диференційних програм, які б вра-
ховували національні традиції та мали корекційно-
відновлювальний та оздоровчий вплив. Проведен-
ня науково-практичних семінарів у формі диспутів, 
діалогів, обміну професійним досвідом, презентацій 
відкритих уроків сприяє розвитку творчої активності 
вчителів з фізичної культури. 

Висновки.
Визначена проблема є актуальною і потребує по-

дальшого більш глибокого дослідження. Останнім 
часом все відчутнішим стає розрив між раніше набу-
тими професійними знаннями та навичками з одно-
го боку, і вимогами до них постійно трансформую-
чого ринку праці – з другого. Тому, післядипломна 
освіта – є одним з найважливіших чинників 
конкурентоспроможності та самодостатності в 
постійно змінювальному світі.

Пошук оптимальних варіантів післядипломної 
освіти, перехід від догматичного навчання до спри-
яння саморозвитку творчої особистості вчителя з 
фізичної культури, який розуміє значення здоров’я, 
знає оптимальні шляхи, засоби та методи його форму-
вання, має відповідальне ставлення та спрямованість 
на зміцнення здоров’я вихованців – одне з головних 
завдань на сучасному етапі розвитку педагогічної 
освіти. 

Перспективою нашого дослідження є розроб-
ка й теоретичне обґрунтування концептуальних та 
психолого-педагогічних засад післядипломної освіти 
не тільки вчителів з фізичної культури загальноосвітніх 
навчальних закладів а й всіх фахівців з фізичного ви-
ховання та спорту. 
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