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1. Професійний розвиток учителя фізичної культури в системі
післядипломної освіти

Сьогодні  ні  в  кого  не  викликає  сумніву  необхідність  освіти  впродовж
усього життя людини. Ця позиція особливо важлива для педагогічної професії,
що  обумовлюється,  по-перше,  постійним  оновленням  змісту  навчально-
виховного  процесу,  по-друге,  появою  нових  педагогічних  ідей,  підходів,
технологій, методик, а також зростанням науково-методичної інформації. Вона
передбачає організоване і систематичне навчання дипломованих спеціалістів з
метою  подолання  розриву  між  здобутою  у  вищих  навчальних  закладах
професійною  підготовкою,  практичним  досвідом  і  новими  вимогами,  що
ставляться перед розвитком науки і суспільними умовами.

Дослідження підтверджують,  що навіть  найкращі  навчальні  заклади не
можуть забезпечити підготовку висококваліфікованих працівників на весь час
їхньої професійної діяльності.

В  американській  літературі  введена  особлива  категорія  вимірювання
старіння  знань  спеціаліста  –  «період  напіврозпаду  компетентності»,  який
означає  тривалість  часу  після  закінчення  навчального  закладу,  коли  в
результаті старіння знань з появою нової інформації компетентність спеціаліста
знижується на 50%. У 80-х роках минулого століття цей період становив 5-6
років.  У  наш  час  він  набагато  коротший.  Саме  на  це  спрямована  система
післядипломної  освіти,  як  впорядкована  сукупність  взаємопов’язаних
навчальних  закладів,  організацій,  органів  управління,  які  забезпечують
розв’язання  завдань  підвищення  професійної  майстерності  вчителів  фізичної
культури.

Післядипломна  освіта  –  це  обумовлений  об’єктивними  законами
суспільного  розвитку  процес  постійного  нарощування  інтелектуального  і
духовного потенціалу працівників освіти, який планово здійснюється у формі
організованої  колективної,  групової  та  індивідуальної  пізнавальної  і  творчої
діяльності освітян.

2. Сутність поняття «самоосвіта», її принципи
Удосконалення  рівня  професійної  компетентності  –  один  з  основних

напрямків  реформування  системи  освіти.  Головні  нормативно-правові
документи  Міністерства  освіти  і  науки  України  свідчать:  «Педагогічні  та



науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний
рівень,  педагогічну  майстерність,  загальну  культуру»  (Закон  України  Про
освіту).

«Підготовка  педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників,  їхнє
професійне  самовдосконалення  –  важлива  умова  модернізації  освіти»
(Національна доктрина розвитку освіти).

Виходячи  з  цього,  основним  напрямом  удосконалення  рівня
професійної  компетентності  вчителя  є професійне  самовдосконалення
шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Аналіз  планів  самоосвітньої  діяльності  вчителів  фізичної  культури
свідчить,  що  більша  частина  педагогів  не  мають  системи  планування,
зорієнтованого  на  досягнення  кінцевих  якісних  результатів.  А.  Є.  Радченко
підкреслює,  що,  за  результатами  анкетування,  38  %  учителів  не  володіють
знаннями з теорії самоосвіти та засобами вивчення потенційних можливостей
учнів, не вміють відстежувати результати свого впливу на розвиток учнів.

Таким  чином,  третина  педагогів  працюють  на  репродуктивному
(відтворення інформації) рівні самоосвітньої діяльності.

Якщо людина не знає, до якої мети вона рухається, для неї жоден вітер
не буде попутним. (Л. Сенека, римський філософ).

Отже,  можна  зробити  висновок  про  потребу  досконалої  організації  та
управління самоосвітньою діяльністю педагогів.

У  створенні  особистісно-орієнтованої  системи  професійного  зростання
вагому роль відіграє організація самоосвітньої діяльності. Завдяки моніторингу
особистої педагогічної діяльності йде накопичення інформації про рівень якості
самоосвіти педагога. Таким чином, у кожного педагога з’являється можливість
прогнозувати  та  моделювати  особистий розвиток,  забезпечуючи  безперервне
професійне зростання.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної  роботи  є
самоосвіта педагогів.

Самоосвіта –  це  самостійно  надбані  знання  з  урахуванням  особистих
інтересів  і  об’єктивних  потреб  загальноосвітньої  школи,  одержані  з  різних
джерел  додатково  до  тих,  що  отримані  в  базових  навчальних  закладах.
Відмінною  рисою  самоосвіти  педагога  є  те,  що  результатом  його  роботи
виступає  поліпшення  якості  викладання  предмета,  якості  виховної  роботи,
підвищення  рівня  знань,  вихованості  і  розвитку  учнів.  Самоосвіта –  це
безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

До найважливіших  завдань самостійної  роботи учителя можуть бути
віднесені: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та
методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-
виховного  процесу;  оволодіння  методологією  і  методикою  педагогічного
дослідження;  активна  участь  у  роботі  науково-методичних  семінарів  і
методичних об’єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок;
систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Механізм самоосвіти – це самоформатування (яким я себе зроблю, яким
Я себе уявляю).

Принципи самоосвіти вчителя:
 Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності).



 Принцип діяльності (практична спрямованість роботи).
 Принцип  мобільності  (відповідність  змісту  самоосвіти  рівню

професійної компетентності).
 Принцип самореалізації  (впровадження  в  життя  своїх  внутрішніх

можливостей та здібностей).
 Принцип  самоорганізації  (здатність  особистості  раціонально

організувати свою діяльність).

3. Основні компоненти самоосвітньої діяльності
Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох чинників. Багато

залежить від:
 мотивів самоосвіти,
 об’єктивної і суб’єктивної значущості,
 стартового  інтелектуального  потенціалу  –  це  певний  обсяг

знань,  умінь  та  навичок,  набутих  учителем.  Знання  фундамент  пізнавальної
діяльності.  При постійному саморозвитку вчителя  постійно удосконалюється
рівень його інтелектуальної компетентності, а саме: стан науково-теоретичної
підготовки;  стан  психолого-педагогічної  підготовки;  стан  методичної
підготовки; стан технологічної підготовки.

 ступеня оволодіння вміннями здійснювати самоосвітню роботу,
 фізіологічного й емоційного стану тощо.
Мотиви  формування  безперервної  самоосвіти. Під  мотивацією

розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до
діяльності та надають їй певного смислу. Мотивація саморозвитку обумовлена
професійними  освітніми  потребами  –  бажанням  удосконалити  педагогічну
діяльність  або  уникнути  зайвих  проблем  для  того,  щоб  стати  більш
професійним.

Мотиви формування безперервної освіти дуже різноманітні. Серед них
частіше зустрічаються: прагнення до постійного самовдосконалення; прагнення
до самовираження; прагнення самореалізації та самоствердження особистості;
професійне зростання; розширення кругозору; підвищення рівня розвитку всіх
видів  компетентностей;  наявність  пізнавальної  зацікавленості;  створення
позитивного  іміджу  серед  учнів,  батьків,  колег;  підвищення  кваліфікаційної
категорії  під  час  атестації;  отримання  нагород;  підвищення  особистісного
рейтингу на різних рівнях підпорядкування.

Психологи виділяють в структурі мотивації самоосвіти такі компоненти:
 самосвідомість: усвідомлення  близьких  і  віддалених  цілей;

усвідомлення  мотивів  свого  «Я»;  усвідомлення  своїх  реальних  і  бажаних
якостей;  пізнавальні  та  когнітивні  уявлення  про  себе;  емоційно-чуттєве
уявлення про себе;

 самонавчання: соціальне визначення; усвідомлення самоосвіти як
суспільного  та  особистого  обов’язку;  переконання  в  можливості  особистого
розвитку; вивчення своєї професійної спрямованості; творчі мотиви;

 самовиховання: самозобов’язання; самонавіювання; самоконтроль;
самоаналіз; самооцінка.



Навички  самостійного  оволодіння  знаннями  –  це  навички,  набуті
людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені
у процесі життєдіяльності: читання; слухання; спостереження; експеримент.

Уміння розумової діяльності: чуттєве пізнання; техніка мислення; вибір
проблем та шляхів рішення.

Уміння  самоорганізації  пізнавальної  діяльності  –  це  вибір  джерел
пізнання:  вибір  форм  самоосвіти;  планування;  організація  робочого  місця;
самоорганізація; самоаналіз; самоконтроль.

Ніколи не залишайте Вашої  самоосвітньої  роботи і  не забувайте,  що
скільки  би  Ви  не  вчилися,  скільки  би  не  знали,  знанням  та  освіті  немає  ні
кордонів, ні меж. (Н. А. Рубакін).

4. Концепція самоосвітньої діяльності вчителя
Самоосвіта  здійснюється  індивідуально.  Суто  індивідуально  її  може

виконувати високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча.
Л.  Бровкіна  відзначає,  що  в  основі  ефективної  педагогічної  діяльності

лежить позитивна «Я-концепція» вчителя, бо прийняття себе, розуміння себе,
оптимістичний життєрадісний світогляд – чи не головний провідний принцип
забезпечення  соціально-психологічних  умов  для  зміцнення  і  збереження
сприятливих  тенденцій  у  самовдосконаленні  та  самореалізації  особистості
педагога.  Позитивну  «Я-концепцію»  слід  розглядати  через  взаємозв’язок,
взаємозумовленість  когнітивного,  емоційно-цілісного  й  поведінкового
компонентів. На емпіричних показниках цих складників базується самоосвітня
діяльність педагога як життєтворча його сила.

Важливою рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи
виступає  не  лише власне  самовдосконалення  в  особистому та  професійному
плані, а й фізичний розвиток учнів.  Учитель повинен досягнути успіху, щоб
його  досягли  учні,  а  учні  повинні  досягнути  успіху,  щоб  його  досягло
суспільство.

Н. В. Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність
декількох «само»:

 самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
 самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
 самовизначення – вміння обирати своє місце в житті, в суспільстві,

усвідомити свої інтереси;
 самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм

можливостям  форми  самоосвіти,  планувати,  організовувати  робоче  місце  та
діяльність;

 самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей;
 самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки

власної роботи;
 самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
 саморозвиток – результат самоосвіти.
Шляхом  досконалої  організації  самоосвітньої  діяльності постійно

вдосконалюється  професійна  майстерність вчителя  фізичної  культури,  як



наслідок,  формується  авторитет  педагога  серед  учнів,  батьків,  колег.  Таким
чином, творчий педагог сам створює свій особистий імідж.

Як  відзначає  М.  Скрипник,  імідж  педагога –  образ,  знакова
характеристика його особистості, що включає і форму, і зміст, завдяки чому в
суспільстві формується авторитет, престиж особистості педагога.

Як наслідок – продуктивність; зростання професійного рівня; сучасність
та  ефективність  виконання  прийнятих  рішень;  високий  ступінь  навченості
учнів; високий рівень вихованості учнів.

Хто бажає змінити світ, той хай починає з себе. (Сократ).
Організацію  самоосвітньої  діяльності  неможливо  здійснити  без

використання рефлексивної діяльності.
Р.  Й.  Тур формулює педагогічну  рефлексію як  усвідомлення вчителем

себе  самого  як  суб’єкта  діяльності:  своїх  особливостей,  здібностей,  того,  як
його  сприймають  учні,  батьки,  колеги,  адміністрація.  Водночас  це
усвідомлення  цілей  та  структури  своєї  діяльності,  засобів  її  оптимізації.
Рефлексія є психологічним механізмом, спрямованим на самовдосконалення.

5. Вимоги та етапи організації самоосвіти учителя
У  процесі  організації  самоосвітньої  діяльності  І.  П.  Жерносек  радить

дотримуватись таких вимог:
1. Зв’язок  самоосвіти  з  практичною  діяльністю  педагога.

Результатом  самоосвітньої  роботи  вчителя  фізичної  культури  має  стати
поліпшення  якості  викладання  предмета,  виховання  та  розвитку  учнів  за
допомогою різних форм фізичного виховання.

2. Систематичність  і  послідовність  самоосвіти,  неперервний
характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти. Для
фахівця  фізичної  культури  принцип  неперервності  має  виявлятись  у  трьох
напрямах:  теоретична  підготовка  зі  своєї  спеціальності;  практичне
удосконалення  методів  навчання  та  виховання  учнів;  вивчення  результатів
свого психолого-педагогічного впливу на учнів.

3. Комплексний підхід до добору змісту й організації обраної теми з
самоосвіти. Впровадження принципів комплексності надає педагогам змогу не
замикатися  на  одній  якійсь  галузі  знань  (наприклад,  методичній),  а
орієнтуватися  на  вивчення  різних  галузей  науки:  педагогіки,  психології,
фізіології,  соціології,  філософії,  політології  тощо.  Такого  підходу  вимагає
також  і  праця  педагога  над  загальношкільною  науково-методичною  темою
(проблемою).

4. Індивідуальний  характер  самоосвіти як  найгнучкішої  форми
отримання знань педагогів. Сутність індивідуалізації полягає в тому, що зміст,
форми  та  методи  самоосвіти  мають  бути  підпорядкованими  особливостям
особистості педагога, наявності в нього професійноважливих якостей, умовам
його  шкільної  роботи,  реальним  можливостям,  спрямованості  професійних
інтересів, ступеню свідомості щодо необхідності самоосвіти для себе та користі
для  різних  форм  шкільної  фізичної  культури.  Індивідуальний  характер
самоосвіти не виключає колективних форм роботи.

5. Гнучкість  і  наочність  результатів  самоосвітньої  роботи  у
педагогічному  колективі  школи  міст,  району,  області. Саме  цим



створюються  можливості  для  об’єктивного  аналізу  досягнень  і  недоліків  у
фізичному  вихованні  школи  з  позиції  сучасних  наукових  вимог  обміну
досвідом, зближення з наукою, що допоможе самому педагогу краще зрозуміти
суть своєї праці.

6. Створення в школі певних умов спонукає педагогів звертатись
до  нових  наукових  досягнень  і  фактів  передового  педагогічного  досвіду.
Цьому сприяє  відвідування  й  аналіз  відкритих  уроків,  оздоровчих  заходів  у
режимі  навчального  дня,  форм  поза  класної  роботи  (секцій,  оздоровчих
гуртків), різних змагань, Днів здоров’я тощо.

7. Завершеність самоосвітньої роботи на певному етапі (участь у
семінарі,  інформація  на засідання методичного об’єднання вчителів фізичної
культури,  кафедри,  складання  реферату  або  доповіді,  участь  у  педагогічних
читаннях, науково-практичних конференціях тощо).

Самоосвітня діяльність учителя – це тривалий процес, який проходить у
декілька етапів, а саме:

Перший етап – установчий. Передбачає створення певного настрою у
педагога  до самоосвітньої  роботи.  Педагогу важливо правильно обрати мету
своєї  роботи,  від  чого  буде  залежати  і  вибір  змісту  самоосвіти;  виходячи  з
науково-методичної  теми  (проблеми)  школи,  слід  сформулювати  особисту
педагогічну проблему в індивідуальну тему, осмислити послідовність своїх дій.

Другий  етап  –  навчальний. Зміст  роботи  педагога  не  зводиться  до
вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної проблеми
самоосвіти.  Ознайомлення  педагога  зі  станом  розглядуваної  проблеми  в
сучасній педагогічній науці допоможе конкретно визначити її для себе.

Третій етап – практичний. Це головна ланка роботи кожного педагога,
оскільки вона пов’язана із накопиченням педагогічних фактів: їхнім добором,
аналізом,  перевіркою  нових  методів  роботи,  постановкою  експерименту.
Практична  робота  має  обов’язково  супроводжуватися  систематичним
вивченням  літератури.  Необхідним  елементом  роботи  на  цьому  етапі  є  й
відвідування уроків у своїх колег, які працюють над аналогічними проблемами.
Тут потрібна особлива увага керівництва школи до педагога,  підтримка його
пошуків, створення доброзичливої атмосфери.

Четвертий етап – рефлексивний. Передбачає теоретичне осмислення,
аналіз і узагальнення накопичених у ході третього етапу педагогічних фактів.
Робота  педагога  має  супроводжуватися  засвоєнням  психолого-педагогічної,
науково-методичної літератури та спеціальної літератури з предмета. Доцільно
залучити в роботу принцип колективності: колективне обговорення прочитаної
педагогічної літератури; творчі звіти про хід роботи з самоосвіти на засіданні
методичного  об’єднання  чи  кафедри,  на  районних  методичних  об’єднаннях;
відвідування з наступним обговоренням відкритих уроків з обраної проблеми та
інші колективні форми роботи. За такої організації науково-теоретичні знання,
якими  володіє  один  вчитель,  стають  надбанням  багатьох  вчителів,  а  сам
доповідач під час підготовки до виступу глибше засвоює теорію питання.

П’ятий етап  –  підсумково-контрольний.  Підбиття  підсумків  роботи,
узагальнення та спостереження, оформлення результатів самоосвітньої роботи.
На цьому етапі головним є опис проведеної роботи й установлених фактів, їхній
аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, загальні висновки та визначення



перспектив у роботі. Від керівництва школи вимагається гласності та наочності
результатів педагога-фахівця фізичної культури.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
для самоперевірки та контролю засвоєних знань

1. Розкрийте зміст системи післядипломної освіти.
2. Розкрийте зміст та основні завдання самоосвіти.
3. На яких принципах базується самоосвіта вчителя фізичної культури?.
4.  Охарактеризуйте  мотиви  формування  безперервної  самоосвіти  та

розкрийте зміст її компонентів.
5. Охарактеризуйте концепцію самоосвітньої діяльності вчителя.
6.  Назвіть  і  охарактеризуйте  вимоги  та  етами  організації  самоосвіти

вчителя.
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