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Ц У Р К О В С Ь К И Й Я. І. - НОВАТОР В ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ . 
ІННОВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ 

Ф І З И Ч Н О Г О ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

З 1949 року Я. І. Цурковський - викладач кафедри психології і педаго-
гіки Львівського інституту фізичної культури (1949-1959 рр.), У ці роки 
він створив контролограф нового покоління, обгрунтував теорію психіч-
ної контрольності, проводив масові дослідження психічних контрольних 
процесів у спортсменів, опублікував ряд своїх наукових праць. 

Впродовж 10 років Я. І. Цурковський розгорнув велику творчу дія-
льність у галузі психології спорту, результатом якої стало опубліку-
вання монографії «Теорія і практика дослідження контрольних психіч-
них процесів у спортсменів», яку він згодом захистив у Київському 
університеті як кандидатську дисертацію з психології. Практична цін-
ність наукової праці полгала у створенні апарата для психологічних 
обстежень людини - контролографа, який діагностував глибинні пси-
хічні характеристики людини і водночас не був складним для оволо-
діння психологом-початківцем. 

Слід зазначити, що діяльність Я. І. Цурковського носила практичний 
характер. 

У 60-х роках Я. 1. Цурковський був завідувачем першої в СРСР екс-
периментальної лабораторії психофізіології, психології та умов праці 
Львівського заводу автонавантажувачів (1961-1971 рр.). За досягнення 
в цій галузі він був удостоєний золотої медалі ВДНГ СРСР (1967 р.). У 
цей же час за його ініціативою було налагоджено серійне виробництво 
контролографів на Львівському заводі «Ремпобуттехніка»; впродовж 
ряду років вони використовувалися як для проведення наукових дослі-
джень, так і для потреб народного господарства: від обстеження кос-
монавтів, машиністів поїздів та водіїв автобусів до проведення профе-
сійної орієнтації випускників шкіл. Він був одним із перших в Україні, 
хто використав лабораторний експеримент для потреб спортивної 
практики. Окремо слід відначити і його організаційні здібності. Так, із 
1969 по 1995 рр. Я. І. Цурковський був головою створеного ним Львів-
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ського зонального відділення товариства психологів України. З 1993 р. 
- Почесний президент Товариства наукових викладів ім. П. Могили. 

Мета дослідження - ознайомитись із дяльністю Я. І. Цурковського -
одного з видатних фахівців у галузі практичної психології в Західній 
Україні 20-80-х років XX століття; теоретично обґрунтувати вимоги до 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в умо-
вах інформатизації навчання. 

Покращення здоров'я та продовження тривалості життя населення 
України, підвищення спортивного авторитету держави на міжнародно-
му рівні - головні завдання, які покладаються на галузь фізичної куль-
тури та спорту. Успішне їх розв'язання можливе за наявності високо-
кваліфікованих, всебічно розвинених фахівців, спроможних здійснюва-
ти фізкультурно-спортивну діяльність у нових умовах, із урахуванням 
глибоких соціально-економічних змін, які відбуваються у суспільстві. 

С. Єрмаков, фахівець у галузі фізичного виховання і спорту, наголошує, 
що підготовка спеціалістів у сфері фізичної культури передбачає наяв-
ність певного інформаційного забезпечення освітнього процесу. Від його 
якості залежить у цілому і рівень підготовки студентів. Тому поряд із тра-
диційними джерелами інформаційного забезпечення, такими як бібліоте-
ки, засоби масової інформації, видання, що розповсюджуються через тор-
гівельну мережу або за підпискою, привертають увагу можливості одер-
жання відомостей із мережі Інтернет [3]. Він є універсальним середови-
щем для спілкування, розваг та навчання. У цілому Інтернет — це віддзе-
ркалення сучасного суспільства і його світосприйняття. 

Що ж стосується процесу інформатизації навчання, зокрема процесу 
фізичного виховання, то він не є досконалим. Серед нагальних проблем 
інформатизації освіти в навчальному процесі виокремлюють такі: форму-
вання інформаційної культури вчителя; використання нових інформацій-
них технологій; формування у вчителів навичок організації системної ро-
боти з комп'ютерною технікою в конкретній предметній галузі; розробка 
нових інформаційних технологій, їх психолого-педагогічних і психофізіо-
логічних засад; підготовка педагогічних кадрів; удосконалення управління 
освітою; ресурсне забезпечення інформатизації освіти. Основою нових 
інформаційних технологій є комп'ютерна навчальна система, що поділя-
ється на два типи: традиційну й інтелектуальну [2]. 

Всі проблеми є актуальними і потребують вирішення. Вони вказу-
ють не лише на те, скільки і які інноваційні засоби ми повинні впрова-
джувати у навчання, а й на способи їх використання. Як відомо, визна-
чальним чинником у процесі навчання є вчитель, від професійної під-
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готовки якого залежить результат навчання. Однак підготовка вчителя 
фізичної культури повинна носити як теоретичний, так і практичний 
характер. Професійна освіта майбутніх учителів повинна забезпечува-
ти їм високий професіоналізм, умови для самореалізації особистості, 
гнучкість, варіативність навчання. 

У процесі дослідження нами вирішувалися такі завдання: 
1. Визначити роль Я. І. Цурковського - одного з піонерів впрова-

дження інноваційних технологій у сфері підготовки фахівців для галузі 
фізичного виховання і спорту. 

2. Встановити вимоги до підготовленості спеціаліста в галузі фізич-
ного виховання і спорту. 

Методи дослідження. Для розв'язання завдань, поставлених перед 
дослідженням, ми застосовували: 1) теоретичні методи дослідження, 
які включали аналіз літературних та інтернет-видань; 2) узагальнення 
досвіду практичної діяльності навчальних закладів, які готують фахів-
ців у галузі фізичного виховання і спорту. 

Результати дослідження. Підготовку фахівців можна без сумніву 
вважати проблемою державної ваги для кожної цивілізованої держави. 
Сучасний рівень освіти повинен забезпечувати підготовку фахівців но-
вого покоління, які будуть конкурентоспроможними на міжнародному 
ринку праці [1]. 

На основі теоретичного аналізу літератури нами було визначено, що 
на сучасному етапі розвитку стало необхідними визначити й охаракте-
ризувати нові вимоги до теоретичної та практичної підготовки майбут-
нього вчителя фізичної культури. Наприклад, О. Болотіна визначає, що 
фахівець із фізичної культури і спорту нової формації повинен знати: 
1) зміст інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту; 
2) форми, методи і принципи організації інноваційного навчання; 3) 
медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціокультурні основи інно-
ваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту. Відповідно до 
знань вона визначила і вміння, які повинні характеризувати сучасного 
вчителя фізичної культури. Фахівець із фізичної культури і спорту но-
вої формації повинен уміти: 

1) планувати, організовувати і проводити заняття з використанням 
інноваційних технологій; 

2) застосовувати на заняттях сучасні засоби і методи фізичного ви-
ховання, адекватні змісту інноваційних технологій; 

3) оцінювати ефективність використовуваних технологій і контро-
лювати якість навчально-виховного процесу; 
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4) аналізувати і коректувати свою професійну діяльність; 
5) організовувати і проводити наукові дослідження у сфері профе-

сійної діяльності. 
Визначення змісту діяльності сучасного фахівця з фізичної культури 

і спорту, формування його професійної підготовки в умовах вищої пе-
дагогічної школи є цілісним процесом, який забезпечить цілеспрямо-
ване керівництво становлення фахівця даної галузі, зумовить оптиміза-
цію засвоєння необхідних теоретичних і практичних знань і вмінь. 

Процес інформатизації навчання, зокрема фізичного виховання, не є 
досконалим. Серед нагальних проблем інформатизації освіти в навча-
льному процесі виокремлюють такі: а) формування інформаційної 
культури вчителя; б) використання нових інформаційних технологій; 
в) формування у вчителів навичок організації системної роботи з 
комп'ютерною технікою в конкретній предметній галузі; г) розробка 
нових інформаційних технологій, їх психолого-педагогічних і психофі-
зіологічних засад; д) підготовка педагогічних кадрів; удосконалення 
управління освітою; е) ресурсне забезпечення інформатизації освіти. 
Основою нових інформаційних технологій є комп'ютерна навчальна 
система, що поділяється на два типи: традиційну й інтелектуальну. 

Таким чином, Я. І. Цурковський - унікальна особистість, яка втілю-
вала елементи новаторства (один із піонерів впровадження інновацій-
них технологій у сфері підготовки фахівців для галузі фізичного вихо-
вання і спорту), чудовий організатор-практик, відомий громадський ді-
яч української психологічної науки. 

Інформатизація освіти передбачає спрямованість системи професій-
ного навчання на формування інформаційної культури, широке засто-
сування в навчальному процесі інформаційних технологій (ІТ): 

а) державна національна програма «Вчитель» серед провідних на-
прямів розвитку системи освіти передбачає оновлення змісту і форм 
професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення ролі 
вчителя у розвитку суспільства; 

6) до основних заходів, спрямованих на виконання програми, крім 
іншого, належить забезпечення підготовки майбутніх учителів до про-
фесійної діяльності в умовах упровадження сучасних ІТ. 

Визначено, що застосування ІТ у галузі фізичного виховання і спор-
ту сприяє оптимізації навчального процесу, діяльності вчителя й учнів, 
сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу: 

а) проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування 
ІТ у професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням 
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ролі ІТ в галузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх засто-
суванням фахівцями у професійній діяльності; реальним і необхідним 
рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою теоретичною та 
практичною розробленістю проблеми; 

б) використання інформаційних технологій у процесі підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури необхідне і можливе, але для 
його здійснення перед майбутнім спеціалістом стоять певні вимоги, 
яких він повинен дотримуватись. 
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Юрій Вінтюк9 

ЯРОСЛАВ ЦУРКОВСЬКИЙ І ЙОГО НАУКОВІ ЗДОБУТКИ: 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ 

Незважаючи на те, що вже майже 20 років проводиться вивчення 
життя та наукової діяльності Я. І. Цурковського, до сьогодні дуже мало 
зроблено для повернення його не лише у храм вітчизняної науки, але й 
у лоно нашої культури загалом. Незважаючи на його звитяжну працю у 
сфері науки, літератури та громадського життя, наявні вагомі здобутки, 
він досі обділений увагою як науковців, так і громадськості. Навіть у 
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