
вий період заняття учень добуває необхідну інформацію не з ОТ, налаштова-
ного на поняття попереднього предмету, а з ДТ, тобто за значно меншої 
швидкості обробки інформаційних потоків. Поступово основні поняття, яки-
ми оперує учень, передаються з ДГ в ОТ, і швидкість переробки зростає. 

Таким чином, для вибору оптимального варіанта подачі матеріалу 
необхідно побудувати часову послідовність звернення до тезауруса і 
використати її для діагностики «незнання». На цій основі розробити 
методику подачі матеріалу, необхідну для поповнення «слабкої части-
ни» тезауруса. Такий підхід дає змогу дозувати навчальний матеріал, 
визначати його зміст, а також темп подачі, зважаючи на особливості 
групи учнів. Модель дає можливість пояснити особливості конкретних 
ситуацій, які виникають при організації навчального процесу, але для 
цього необхідно здійснити кількісний аналіз інформаційних потоків. 
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Валерій Соловйов® 
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВНЗ 
Суспільству нині та в майбутньому необхідні професійно компетен-

тні, соціально активні, творчо мислячі фахівці, здатні самостійно при-
ймати виважені рішення у складних, суперечливих, постійно мінливих 
ситуаціях. Це повною мірою стосується вчителів фізичної культури та 
їхнього становлення як фахівців у процесі професійної підготовки. 

В останні роки зросла кількість досліджень педагогічної профорієнтації 
та профвідбору, системного аналізу педагогічних функцій і професіогра-
фічного аналізу педагогічної діяльності, визначення критеріїв професійної 
ц особистісної готовності до педагогічної діяльності, вивчення ролі вчите-
ля, викладача у взаємодії з учнями і студентами, обгрунтування характеру 
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психологічних процесів у загальній системі підготовки вчителя, оптиміза-
цп його адаптації до навчальної та виховної діяльності [01. Учителі мають 
були готовими адаптуватися до нових вимог та обставин, тому студенти 
педагогічних ВНЗ зобов'язані: отримати належну теоретичну та практич-
ну підготовку, сформувати компетенції в обраній спеціальності; виробити 
активну життєву позицію, навички творчої та самостійної діяльності, мо-
більність, уміння діяти в непередбачуваних ситуаціях; виховати культуру 
поведінки, психологічну стійкість, моральні якості Г0, с. 221. 

Професійне становлення майбутнього вчителя (викладача) на всіх ета-
пах навчання передбачає тісний взаємозв'язок із науковою сферою, а та-
кож галуззю його подальшої діяльності. Це забезпечує підготовку профе-
сійно компетентних педагогів, здатних ініціативно і творчо вирішувати 
проблеми навчання та виховання молоді. Педагогічна освіта повинна роз-
виватися на принципах динамізму, варіативності, різноманітності органі-
заційних форм, гнучкого реагування на потреби суспільства, особистості, 
виробництва ГОТ. Однак суттєво підвищити ефективність та якість педаго-
гічної освіти можна, з'ясувавши соціально-психологічну структуру діяль-
ності вчителя, його здібності, особливості та процеси формування особис-
тості. Для вчителів фізичної культури вирішення цієї проблеми особливо 
важливе на початку їхнього навчання, коли формується ставлення до об-
раної спеціальності, усвідомлюється її соціальна сутність [01, з'являються 
перші педагогічні знання й уміння і, таким чином, відбувається професій-
не становлення, закладаються основи професійної компетентності. 

Аналіз поняття «професійне становлення» дозволив фахівцям виділити 
такі основні положення ГОП: професійне становлення вчителя визначається 
як система методів щодо задоволення його професійних потреб; поняття 
«професійне становлення» пов'язується з формуванням і розвитком осо-
бистості; це тривалий індивідуальний процес діяльності з опанування 
знань, умінь і навичок, виховання професійно важливих якостей; профе-
сійне становлення передбачає сукупність заходів, що зумовлюють безпе-
рервність цього процесу з урахуванням потреб суспільства й особистості. 

Ми вважаємо, що професійне становлення особистості вчителя мож-
на, з певними пересторогами, вважати завершеним у момент досягнен-
ня ним належного (визнаного) рівня професійно-педагогічної компете-
нтності. Звідси випливає, що процес становлення не завершується в 
момент одержання диплома про освіту та рівень кваліфікації випуск-
ника, а продовжується шляхом набуття досвіду безпосередньої педаго-
гічної діяльності. Вочевидь, для педагогічної освіти, як і для багатьох 
інших галузей характерне вдосконалення кваліфікації впродовж усієї 
життєдіяльності, тому загалом формування особистості вчителя та роз-
виток його педагогічної майстерності (комплексу вмінь, необхідних 
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для продуктивного розв'язання психолого-педагогічних завдань, сис-
теми способів, прийомів і дій, яка спирається на сукупність знань, до-
свіду та здібностей, які свідомо реалізуються в освітній практиці) не 
припиняється. Процес самореалізації особистості у професійній діяль-
ності на основі найбільш повного використання своїх здібностей та ін-
дивідуально-психофізіологічних можливостей не може обмежуватися 
лише якимось одним етапом, він займає весь період активної діяльнос-
ті. Це пояснюється динамічно-процесуальним підходом до формування 
особистості (О. Леонтьєв). Однак розглядаючи становлення вчителя, 
передусім, розуміють розвиток його педагогічних здібностей у процесі 
підготовки у ВНЗ. На думку Ю. Бабанського, педагогічні здібності 
розкриваються у взаємозв'язку з педагогічними вміннями, навичками і 
властивостями особистості [0]. 

Професійна діяльність учителя фізичної культури одна з найбільш зміс-
товних, різноманітних, цікавих і важливих з огляду на вимоги суспільства 
щодо виховання в молоді не лише фізичного потенціалу, а й свідомості, 
психіки й інтелекту, формування стійкої позитивної мотивації, ціннісних 
орієнтацій, інтересів і потреб у фізичній активності та здоровому способі 
життя. Завдання, які поставлені перед учителями фізичної культури, зо-
бов'язують їх з якомога більшою ефективністю використовувати у вихо-
ванні підростаючого покоління різноманітні форми діяльності. їм дово-
диться виконувати в навчальному процесі різні функції, зокрема організа-
ційні, управлінські, а також будівельні, господарські та ін. Вони мають на 
належному рівні проводити уроки фізкультури, причому різного характе-
ру, забезпечувати підготовку та виступ шкільних команд у різних змаган-
нях, організовувати заняття у спортивних секціях у позаурочний час, змі-
цнювати спортивно-матеріальну базу, пропагувати здоровий спосіб життя 
тощо. Тому спеціальність учителя фізичної культури ставить особливі ви-
моги до його самовизначення та професійного становлення. 

У цьому контексті надзвичайно цікавими й актуальними є положення 
розробленої Ярославом Івановичем Цурковським теорії контрольних пси-
хічних процесів, яка лягла в основу запропонованих ним заходів із підви-
щення працездатності людини. Зокрема в його лаборологічній системі на 
основі міждисциплінарного синтезу (чи, точніше, інтеграції) поєднува-
лись: «лікарська експертиза, психологічна діагностика, терапія, психоло-
го-педагогічні вправи, навчання творчих прийомів праці, перетворюваль-
на організація праці та її професійної структури» [0, с. 268]. Створені в се-
редині минулого століття та постійно вдосконалювані під керівництвом 
науковця контролографи (прилади, призначені одночасно для психодіаг-
ностики та психотренінгу) - унікальні пристрої, що працювали за прин-
ципом програмованої комплексної психодіагностики контрольних проце-
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с.в на фоні діагностики-тренінгу психіки в цілому, лягли в основу різно-
манітних сучасних тренажерів. Запропоноване наукове обгрунтування ос-
новних видів контрольних процесів дозволяє отримати та дослідити зага-
льну картину психічних процесів особистості. Ця методика, яка дає мож-
ливість багатогранного експериментального вивчення індивідуальних 
психологічних особливостей особистості [0], може і повинна, на наш по-
гляд, застосовуватися для підвищення ефективності підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури, зокрема становлення їхніх професійно важли-
вих психологічних якостей. Пояснимо цю тезу. 

Виконання різних професійних завдань і видів діяльності забезпечуєть-
ся різними фізіологічними особливостями та якостями людини і вимагає 
своєрідного, конкретного для певної професії їх поєднання (К. Гуревич, 
Є. Клімов та ін.). Ефективність праці залежить від того, наскільки функці-
ональні можливості організму відповідають вимогам, які ставить профе-
сійна діяльність. Спеціальність учителя нині належить до найбільш масо-
вих, водночас, науковці відзначають її складність і різноплановість вимог, 
які вона висуває. Робота вчителя має характерні особливості. До основних 
чинників, що впливають на його організм, відносять: психоемоційні нава-
нтаження, значний обсяг інформації, складної для опрацювання, гіподи-
намію, багатофункціональність і високу інтенсивність професійних 
обов'язків навантаження [0]. Високі вимоги до функціональних можливо-
стей і якостей вчителя дозволяють припустити, що не кожна людина в си-
лу своїх індивідуальних особливостей може опанувати цю професію. А 
неправильний вибір професії часто призводить до дезадаптації та швидко-
го професійного вигоряння. При цьому вирішальну роль відіграють особ-
ливості функціонування вегетативної нервової системи, діяльність якої 
забезпечує ефективне підтримання гомеостазу і, водночас, адекватне фізі-
ологічне забезпечення вищої нервової діяльності та поведінки [0, с. 4-5]. 

Професійне становлення вчителя фізичної культури відбувається у 
процесі засвоєння багатьох видів діяльності: навчальної, виховної, ме-
тодичної, спортивної, науково-практичної, господарської, організацій-
ної та інших, які інтегруються у професійно-педагогічній підготовле-
ності вчителя [0, с. 5]. Та традиційна система підготовки вчителя фізи-
чної культури, як правило, не враховує індивідуальних якостей студен-
тів. Вважається, що викладені ним теоретичні положення та практичні 
рекомендації придатні для кожної людини, без урахування її специфіки 
й індивідуальних особливостей їх застосування. 

У результаті досліджень Ф. Гоноболіна, І. Зязюна, І. Ісаєва, Н. Кузьміної, 
В. Сластьоніна, О. Щербакова, Г. Хозяїнова та інших були виділені види 
педагогічних здібностей, визначено їх структуру, вивчені здатності до ви-
кладання конкретних предметів. Однак професійні здібності вчителя, як 
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правило, вивчалися без урахування специфіки обраного профілю підготов-
ки. Також недостатньо вивчений вплив рівня необхідних здібностей на 
професійну діяльність вчителя, його становлення й індивідуальність. Чинна 
система підготовки фахівців із фізичної культури і спорту (як і переважної 
більшості педагогів будь-якого профілю) не передбачає відбору за педаго-
гічними здібностями та їх розвиток у процесі навчання. На наш погляд, ви-
вчення професійних здібностей учителя фізичної культури є важливим 
психолого-педагогічним завданням, на яке має спрямовуватись особлива 
увага викладачів ВНЗ галузі фізичної культури і спорту. 

На кожній стадії професійного становлення особистість усвідомлює 
і формує певні цілі та завдання, які співвідносяться із соціальним запи-
том, виробленими суспільством і соціальними групами вимогами та 
нормами. Вони реалізуються відповідно до власних ресурсів, здібнос-
тей, інтересів, потреб і ціннісних орієнтацій. Здібності грунтуються на 
природних задатках, які можуть регулювати напрями розвитку, сприя-
ти формуванню компенсаторних механізмів, впливати на індивідуалі-
зацію процесу діяльності (В. Дружинін, Б. Теплов, В. Шадріков та ін.). 
Отже, вивчення індивідуально-психофізіологічних особливостей вчи-
теля обов'язково має бути включене в освітню систему педагогічних 
ВНЗ як компонент професійного самовизначення майбутніх педагогів. 

Як свідчать дослідники, для оптимального розвитку психолого-
педагогічних здібностей майбутнім учителям фізичної культури необхідні 
індивідуальні властивості: сильна нервова система, високі ергічність, пла-
стичність, емоційність і темп, а також товариськість, високий рівень інте-
лекту, емоційна стійкість, самостійність, самоконтроль, висока проникли-
вість, спрямованість на досягнення, здатність налагоджувати міжособисті-
сні стосунки. Під час професійного відбору майбутніх учителів фізичної 
культури необхідно враховувати, передусім, їхні потенційні загальнопеда-
гогічні здібності (за Н. Кузьміною): особистісні (доброзичливість, витри-
мка, здатність управляти психічним станом); дидактичні (уміння поясню-
вати, мовленнєві, гностичні, конструктивні, перцептивні); організаційно-
комунікативні (організаторські, комунікативні, педагогічна спостережли-
вість, педагогічний такт, сугестивність, педагогічні уявлення, розподіл 
уваги, вимогливість, чіткість, ясність, уміння переконувати). По-друге, 
здібності, що відображають специфіку навчального предмета - фізичної 
культури: високий рівень розвитку процесів уваги (стійкість, переключен-
ня, обсяг, розподіл), вольова активність цілеспрямованої діяльності, стій-
кість до стресових ситуацій, високі показники морфо-функціональних си-
стем організму (динамометрія, спірометрія, оптимальне співвідношення 
зросту і ваги), висока працездатність [0, с. 116-117]. 
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Розвиток зд ібностей у процесі становлення майбутніх учител ів фізи-
чної культури у В Н З має враховувати : вдосконалення психолог ічно ї 
п ідготовки майбутн іх фахівців , передус ім , розширення їхн іх знань п р о 
структуру , зміст, природу зд ібностей учителя як с к л а д о в и х педагог іч -
ної майстерност і ; зд ійснення ранньої д іагностики індив ідуально-
психолог ічних особливостей студент ів і на основі їх у р а х у в а н н я розро-
блення індив ідуальних програм розвитку психолого-педагог ічних ком-
петенцій майбутн іх учителів . 

Т а к и м чином, процес с т а н о в л е н н я майбутн іх учител ів ф і зично ї 
культури буде е ф е к т и в н и м , я к щ о їхня психолого-педагог ічна та спор-
т и в н а п ідготовка зд ійснюватиметься не л и ш е на основі сучасних мето-
д о л о г і ч н и х п ідходів і д и д а к т и ч н и х принципів , а й з урахуванням вияв-
леного р івня зд ібностей д о педагог ічно ї д іяльності . 

1. Бабанский Ю. К. Проблемы методов обучения в современной общеобразова-
тельной школе. — M. : Педагогика, 1980. — 210 с. 

2. Бурлакова Н. Ю. Профессиональные способности в структуре интегральной 
индивидуальности учителя физической культуры : дис. ... канд. психолог, на-
ук : 19.00.01 / Бурлакова, Наталья Юрьевна. — Пермь, 2000. — 163 с. 

3. Гора Е. П. Экология человека : учебное пособие для вузов / Е. П. Гора. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Дрофа, 2007. — 540 с. 

4. Гречнева А. Н. Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности и 
функциональные возможности будущих учителей : дис. ... канд. биолог, наук : 
03.00.13 / Гречнева Анна Николаевна. — М., 2009. — 214 с. 

5. Кларин M В. Педагогическая технология в учебном процессе : анализ зарубе-
жного опьгга / M В. Кларин. — М. : Знание, 2001. — 183 с. 

6. Коротяев Б. И. Учение — процесс творческий / Б. И. Коротяев. — М. : 
Мысль, 1980,— 115 с. 

7. ЛубышеваЛ. И. Концепция физкультурного воспитания: методология разви-
тия и технология реализации / Л. И. Лубышева // Физическая культура : воспи-
тание, образование, тренировка. — 1996. — № 1. — С. 11—18. 

8. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности 
учителя / А. К. Маркова // Сов. Педагогика. — 1990. — №8. — С. 82—88. 

9. Огульчанский В. А. Формирование профессионально-педагогического мастерс-
тва специалистов физической культуры и спорта на этапе вузовского образо-
вания : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Огульчанский Владимир Алексеевич. 
— Волгоград, 2004. — 188 с. 

10.Цурковский Я. И. Теория и практика исследования контрольных психических 
процессов у спортсменов (собственные исследования), главы 1 и 2 / 
Я. И. Цурковский И Записки ЛГИФК. — Вып. III. — Львов. 1958. — С. 265—322. 

11 .Цурковский Я. И. Теория и практика исследования контрольных психических 
процессов у спортсменов (собственные исследования), глава 3 и заключение / 
Я. И. Цурковский II Труды ЛГИФК. — T. IV. — Львов, 1959. — С. 5—82. 

75 


