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on of the concept “physical culture of personal” is being described 
rere received of different levels of development of physical culture 
structure of physical culture of teacher personality has been

:ві помітно знижується ціннісне ставлення молоді до фізичної 
пшикають це становище, слід вважати: зменшення реальних 
фізичною культурою, комерцілізацію спорту, все зростаючу 
малорухомих видів відпочинку (телебачення, комп’ютерні
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ї егза гться майбутній педагог до власного здоров’я, його збереження та 
■ а —єдесі навчання, суттєво залежить в майбутньому не лише його 

тть, а й ставлення його учнів. Адже вчитель залишається взірцем

награй актуальним є питання збереження та розвитку ціннісного 
: ї культури у студентів педагогічних навчальних закладів. Адже



для учнів, його система цінностей суттєво впливає на їх особистісний розвиток.
З метою аналізу ставлення студентів до фізичної культури було проведено тесту

вання, яке базувалось на модифікованій методиці М. Рокича. Як відомо, ця методика 
діагностує ієрархію термінальних (цільових) та інструментальних цінностей. Виходя
чи з мети нашого дослідження, до складу термінальних цінностей було додано такі 
позиції:” Фізичні можливості” (відчуття радощів від досконалості свого тіла, фізичної 
активності, руху) та “Психічне здоров’я”, а до складу інструментальних цінностей: 
“Витривалість як здатність тривалий час працювати на високому рівні продуктивнос
ті” та “Фізичні якості (сила)” .

У таблиці наводяться дані за результатами опитування 270 студентів Ізмаїльсько
го державного гуманітарного університету Представлений розподіл студентів відпові
дно до рангових місць, наданих ними окремим позиціям. Для узагальнення результатів 
ранги групуються за ознаками: “Визначається як провідна цінність” (рангові місця (1- 
4), “Цінність визначається як достатньо висока (5-8), “Цінність середня” (9-12), “Цін
ність низька” (13-16), “Не визначається як цінність” (17-20). Дослідження проводи
лись у два етапи: 2001 рік (154 особи) та 2002 рік (116 осіб), що дозволило перевірити 
стійкість виявлених тенденцій.
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Таблиця

П о зи ц ії Р ік 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20
Р ан гове

м ісце
Т ер м ін ал ьн і ц ін н о ст і

Ф ізи ч н е  зд о р о в ’я
2001 21 ,0 38,3 10,2 19,1 11,4 13
2002 14,4 32,5 10,8 17,1 25 ,7 14

Т в о р ч ість , р о зв и то к
2001 18,0 14,3 22,4 23 ,6 21 ,7 18

2002 25,3 17,1 27,9 20 ,8 19,9 19

Ф ізи чн і м о ж л и во ст і
2001 18,4 17,8 21,1 17,1 25 ,6 16

2002 15,4 14,4 21,6 22 ,5 26,1 16

П си х іч н е  зд о р о в ’я
2001 11,0 18,9 22,1 25,3 22 ,7 20
2002 5,4 12,6 20 ,7 30 ,6 29 ,7 20

Ін стр у м ен тал ьн і ц ін н ості

В и тр и вал ість
2001 15,2 23,8 13,4 21 ,2 26 ,4 17
2002 19,4 19,1 13,3 21 ,2 25 ,7 16

Ф ізи ч н і я к о ст і (си л а)
2001 26,1 18,3 9,2 15,0 31 ,4 20
2002 19,4 19,4 9,9 11,5 39 ,9 20

Як видно з таблиці, система ставлень студентів до таких важливих складових 
фізичне і психічне здоров’я, є вкрай незадовільною, особливо викликає турботу — 
факт, що найменшу значущість для студентів має фактор психічного здоров' • 
загальній системі ієрархії цінностей він займає останнє, двадцяте місце. Розпс 
відповідей студентів за фактором фізичного здоров’я є дещо кращим, і хоча кільб 
показники за позиціями 1-4 незначно відрізняються, більшість студентів ставить а 
досить на значущі 5-8 місця в системі цінностей. В цілому фактор фізичного здор:: 
опинився на 16 ранговому місці, що також є явно недостатнім. Виявлені т є н д є е ііі 
стійкими, адже вони з незначними відхиленнями повторюються в обох групах.

Водночас, аналізуючи загальні результати, не можна не помітити, що 
узагальнений параметр психічного здоров’я є для студентів неактуальним, окремі 
показники займають достатньо високі рангові місця в системі цінностей. Це стосуі 
таких позицій: життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що досяга:-: и  
на основі життєвого досвіду), яка займає шосте місце в ієрархії цінностей, продукт
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максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей) -  4 
місце, впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 
) -  друге рангове місце. В той же час такі інструментальні показники психічного 

='я, як толерантність, уміння здраво і логічно мислити, приймати обмірковані, 
льні рішення, є явно непопулярними (відповідно 18-19 та 10 рангові місця).
: лінювати отримані результати слід достатньо обережно, адже мова повинна 

-: дро повне ігнорування студентами психічного або фізичного аспектів життя, а 
- -Тс уміння  їх інтегруючого (системоутворюючого) впливу на життєдіяльність.
5 той самий час на основі контент-аналізу одержаних результатів простежується 
“ - -м нція: і психічне, і фізичне здоров’я в системі життєвих цінностей студентів 

--гться як щось стійке, що надано природою і не вимагає власних зусиль. Про 
ать невисокі рангові місця, що надаються таким термінальним цінностям як 

тозвиток (який включає роботу над собою, постійне фізичне і духовне 
ення) та відчуття радощів від фізичних дій. Серед інструментальних цінностей 

аггривалості і фізичної сили також вважаються студентами малосуттєвими. 
н е  діл відповідей свідчить водночас про наявність полярних думок стосовно 

н :-м е т р у  у значній кількості осіб, які дотримуються прямо протилежних 
- стратегій і тактик життєдіяльності. Такий стан робить вкрай актуальним 
їїння цінностних орієнтацій студентів.

: млання формуючого експерименту було розробити такий організаційно- 
зміст предмету “Фізичне виховання”, який сприяв би усвідомленню 
множинного впливу занять фізичною культурою на особистісний та 
розвиток. З цією метою було поставлено завдання: вже з першого року 

д: зіфити весь спектр можливостей фізичного виховання, який містить: 
складову (самооцінка, формування позитивної Я-концепції, розвиток 
; спрямованості особистості), професійну складову (оволодіння прийомами 
попередження професійних захворю вань), активізую чи складову 

•: ну су організму, працездатності), релаксуючу складову (засвоєння приймів 
: з слання м ’язових бар’єрів), соціальну складову (засвоєння навичок 
■: - .  взаємодії, вміння роботи в командах), тощо. У кожному занятті 

;ь відповідні вправи.
діючими навчальними програмами для досягнення мети фізичного 

центів передбачається комплексне вирішення таких завдань: розкриття 
г-дьтури для розвитку особистості та її підготовки до професійної діяль- 

■оотиваціно-цінностного ставлення до фізичної культури, установки 
. : життя, фізичне вдосконалення та самовиховання, потребу в регуля- 

: : -ними вправами та спортом; формування системи знань з фізичної 
м  го способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, розвиток 
психофізичних можливостей, якостей та властивостей особистості; 

ТД6ИХ умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-приклад- 
: т : вленості, надбання досвіду творчого використання фізкультурно- 

н : ї діяльності для досягнення особистих і професійних цілей; зда- 
державних або відомчих тестів та нормативів на рівні вимог осві- 
х характеристик та освітньо-професійних програм відповідного 

хж самий час у змісті навчального предмету “Фізичне виховання” ці 
_  не завжди знаходять свою безпосередню реалізацію, а тому не є 

— дезгдз. З метою уникнення цього, експериментальна робота вклю-
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чала лекційні заняття, на яких студентам пояснювали як цілі фізичного виховання, та:- 
і відповідні засоби, особистісну та професійну значущість кожного заняття, вказували 
на приховані резерви саморозвитку окремих вправ та завдань.

Крім того, студентам задавали систему рефлексивних процедур, завданням яке 
було проаналізувати при виконанні кожної вправи, чи важно було виконувати цю праць: 
напочатку та наприкінці; що заважало напочатку та наприкінці; хто з учасників надавал 
допомогу та чиї д ії ускладнювали виконання вправи; які внутрішні зрушенню 
відбувались із самим виконавцем; яке значення мала вправа для покращення фізичного 
стану, для подолання вн утр іш ніх  б а р ’єрів, для особистісн ого  розвитку те 
міжособистісних стосунків студентів, для професійного становлення, пропозиції ЩОДС 

зміни або самої вправи, або умов її виконання; пропозиції щодо тих вправ, які можн:_ 
було б використати для подальшого розвитку. Такий аналіз студенти робили піс.т- 
кожного заняття в спеціальних щоденниках саморозвитку.

Тобто в процесі роботи на навчальних заняттях студентам давали завдання не 
тільки відтворювати та засвоювати відповідні форми роботи, а й використовувати 
можливості фізичного виховання для власного розвитку. Очікувалося, що таким шля
хом можна суттєво підвищити результативність відповідного навчального предмет}', а 
отже, його внесок у професійне становлення майбутніх учителів, вирішувати важлив 
проблеми поєднання фізичного, психічного, особистісного розвитку кожного студента, 
створення міцного фундаменту для збереження та покращення його наявного та май
бутнього здоров’я. За результатами формуючого експерименту виявилась помітна змі
на цінностних орієнтацій студентів. По-перше, параметр “Фізичне здоров’я” після екс
перименту вийшов на перше місце. По-друге, значно зменшився розподіл показників 
тобто підвищилась цінносно-орієнтаційна єдність студентів. Так, в групах, що не залу
чались до формуючого експерименту, параметр, що посів перше місце у термінальні:’ 
цінностях (“Цікава робота”), мав середньозважене значення 8,3, тоді як після експери
менту значення домінуючого фактору склало 3,5. Крім того, помітно підвищилась зага
льна оцінка професійної та особистісної значущості предмету ВНЗ “Фізичне вихован
ня”. У щоденниках саморозвитку студенти писали про ті можливості особистісного т_ 
професійного саморозвитку, які надають фізичні вправи: виховання волі, розвиток про
фесійно значущих якостей, підвищення рівня самоповаги тощо. Помітно підвищи
лась активність студентів у виконанні фізичних вправ у вільний час: вони ставили пе
ред собою завдання доопрацювати ті вправи, які давались на заняттях, з метою діагн: - 
стування індивідуальних особливостей,, подальшого підвищення власних можливос
тей. В цілому результати формуючого експерименту довели ефективність реалізоване 
системи роботи, її можливості щодо підвищення ціннісного ставлення студентів як лс 
навчального предмету “Фізичне виховання”, так і до фізичної культури в цілому.

THE FORMATION OF A VALUABLE ATTITUDE OF THE FUTURE 
TEACHERS TO A PHYSICAL EDUCATION

Alexander SMAKULA

Ismail Humanitarian University

The actual problem of presevation and the development of a valuable attitude to a physical 
culture of the students of Teachers Training institutes is very vital nowdays. The strengthening ctf
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--- - -ilth./ the assistance to a correct formation and the all-round physical development of an 
rp r iim , the prophylaxis of the diseases, the guarantee of a high level o f physical health, the 
— iciry for a work during the whole period of studiing, the mastering o f the system of the 

- abilities and experiences, the acquisition of the experience of a creative usage of physical 
T T i r  : n and a sport activity for the attainment of personal and professional aims. Everything 

- - - d means the psychophysical readiness of the graduate of the of Higher educational institute 
a . u . activity and a chosen profession.

-  ЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

М арина КАРЧЕНКОВА, Олександр ІЩ ЕНКО

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

'  ~ майбутньої професії, самовизначення є одним із важливих життєвих рішень 
: - зою подальшого затвердження в суспільстві. Механізм вибору трудової 

~  як правило залежить від співвідношення індивідуальних особливостей 
: відповідними професійними функціями. Тому, проблема досягнення 

с п  здібностей людини з діяльністю, яку вона виконує, завжди була об'єктом 
: . джень. В наукових працях А.Г. Ковальова, Е.А. Климова, В.Н. Мясищева, 

та інших, доведено, що узгодження професійних вимог трудової діяльності 
з й індивідуальними характеристиками можливо двома шляхами.

- т іт л е ,  шляхом зміни самої діяльності, або шляхом розвитку комплексу 
та особистих якостей, необхідних для подальшої успішної роботи. 

.: к професійно важливих якостей є необхідною умовою ефективного 
'ганою  професією. З точки зору Шадрикова В.Д. (3) на формування 

здгднвих якостей впливають: властивості нервової системи, особливості 
ггсп ес ів , особисті характеристики, знання та переконання людини, 

розвиток -  це складний процес, який створює невід'ємну частину 
дї особистості, сприяє вдосконаленню знань, умінь та навичок, а також 

ж  є  їдких для певної діяльності здібностей. Тому, одним з завдань вищої 
сприятливих умов для подальшої професіоналізації і формування 

- . -  гнійно розвинутої особистості. Д ерж авна політика розбудови 
д х :ли  України ставить підвищені вимоги до професійної підготовки 

і  з ; галузях, у тому числі і до організації навчання вчителя фізичної 
дть і соціальна значимість фізичного виховання на сьогодні, вимагає 

; закладів чіткої і конкретної мети -  одержані випускниками знання 
г— о-:: вані на фізичне вдосконалення, зміцнення здоров'я нації, і особливо, 

ш х ш н н я .
з : п о  в останні роки підвищився інтерес дослідників до особистості 

: виховання та його професійних якостей. Цю проблему вивчали: І.А.
г ' :  -в. О.С. Куц, А. Огністий,В.О. Сластьонін, А.В. Цьось,В.Т.Яловик


