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ПЕРЕДМОВА
Спорт
стає засобом виховання
тоді, коли він улюблене
заняття кожного.
(Василь Сухомлинський)
У сучасному світі екологічних криз, забруднення навколишнього
середовища значної актуальності набуває проблема збереження здоров’я
населення, зокрема молоді. Ефективне впровадження здоров’язбережувальних
технологій в освітній процес значною мірою пов’язано з професійнопедагогічною діяльністю викладачів закладів освіти.
Викладачі фізичного виховання фахового коледжу є тією професійною
групою, яка вирішує надзвичайно важливі завдання щодо прилучення молоді
до здорового способу життя, організації здоров’язбережувального середовища
в закладі, формування готовності у майбутніх фахівців до професійної
діяльності на засадах ціннісного ставлення до здоров’я населення України.
Фізична культура та здоров’я нації, як акцентують Закони «Про освіту»
(2017), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021
року, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей і молоді, інші
законодавчі та нормативні документи з питань освіти, є найвищою цінністю
суспільства та пріоритетом освітньої політики в Україні. Фізичне виховання,
як невід’ємна складова освіти, спрямоване на формування фізичного,
соціального та духовного здоров’я, вдосконалення фізичної і психічної
підготовки дітей та молоді до активного довготривалого життя і професійної
діяльності, забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних
науково обґрунтованих знань про здоров’я, засоби його зміцнення,
організацію змістовного дозвілля.
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Виключна важливість фізичного виховання актуалізує проблему розвитку
професійної компетентності викладачів фізичного виховання, висуває високі
вимоги до їх активної самореалізації та саморозвитку. Система методичної
роботи закладу освіти є важливою складовою освітнього процесу, оскільки
спрямована на вирішення завдань з підвищення якості професійної діяльності
викладачів на основі вдосконалення змісту, форм та методів навчання,
впровадження інноваційних технологій, сучасного навчально-методичного
забезпечення. Саме тому методична робота фахового коледжу має значний
потенціал для розвитку професійної компетентності викладачів, зокрема
фізичного

виховання,

спрямування

їхньої

вирішення завдань здоров’язбережування.

професійної

діяльності

на
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РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
1.1. Професійна компетентність як предмет педагогічного
дослідження
Інтеграція компетентнісного підходу у систему професійної підготовки
є об’єктивною потребою, що сформувалася у освітньому просторі як відповідь
на соціально-економічні, політико-освітні та педагогічні виклики ринкової
економіки в умовах глобалізації. Сучасному фахівцеві пред’являються вимоги,
до яких його неможливо підготувати лише черезрозширення предметного
змісту професійної підготовки, адже вони мають надпредметний характер і
відрізняються певною універсальністю. Підготовленість до професійної
діяльності, таким чином, не обмежується системною сукупність знань, вмінь
та навичок – вона потребує певних соціально та професійно значущих якостей,
сформованих мотивів та усвідомленої потреби в професійному зростанню та
саморозвитку.
Центральними категоріями компетентнісного підходу є поняття
«competency»

и

«competence»,

які

у

англомовних

джерелах

часто

використовуються як синоніми. Так, загальне визначення для обох понять
наводить Оксфордський словник англійської мови, як синоніми радить їх
використовувати Словник термінів навчального плану Міжнародного бюро
освіти ЮНЕСКО. Разом з тим, більшість дослідників розрізняє ці поняття.
Так, J. Spector визначає «competence» як стан наявності достатньої кваліфікації
для виконання діяльності, завдання або функції, що може бути визнаним і
підтвердженимспільнотою
довершенийстан

практиків.

«competence».

За

«Competency»

визначенням

свідчить

про

Міжнародного

бюро

стандартів для навчання, досягнень та освіти, «competency» включає в себе
пов’язану сукупність знань, навичок і відносин, які дозволяють людині
ефективно діяти або виконувати функції на рівні, що відповідає або
перевершує стандарти професії або певного роду діяльності.
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В американській освітній практиці та дослідній традиції частіше
вживається категорія «competency», що визначає якості, моделі поведінки,
якими має володіти людина для компетентного виконання праці. За таким
підходом аналізуютьлюдину, що здійснює діяльність, та досліджують її
діяльність. За британською традицією частіше використовується категорія
«competence», що відображає вимоги до фахівця, які виокремлюються шляхом
аналізу функцій професійної діяльності. Моделі компетенцій аналізуються
через професійні стандарти, що містять набір ролей для кожної посади. Це
дозволяє визначити окремі компетенції та поведінкові індикатори для кожної з
них. У Західній Європі, де відчувався суттєвий вплив британської моделі,
згодом сформувався інтегрований підхід, який об’єднав поведінкові,
особистісні, когнітивні та функціональні складники моделі фахівця.
Саме інтегрований підхід відобразивсяв уже згадуваному визначенні
Словника термінів навчального плану Міжнародного бюро освіти ЮНЕСКО,
згідно з яким в межах зони Європейського союзу «competence» визначається
як сукупність знань, умінь і відносин, відповідних контексту. «Competence»
вказує на можливість застосування результатів навчання в певних умовах
(навчання, роботи, особистого або професійного розвитку). «Competences» не
обмежується пізнавальними елементами (із застосуванням теорій, концепцій
або неявних знань), а включає в себе функціональні аспекти (й технічні
навички, включно), міжособистісні атрибути (наприклад, соціальні або
організаційні навички) та моральні цінності. Оскільки в європейських мовах
мають місце незначні відмінності між поняттями «competence» і «competency»,
то на українську мову кожне з цих понять перекладається як «компетенція»,
так і словом «компетентність», що призводить до певної термінологічної
плутанини.
На основі дефініцій, що використовуються, український науковець
В. Луговий виокремив чотири групи підходів до співвідношення зазначених
понять:
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– компетентність та компетенція розглядаються як тотожні поняття та
вживаються як синоніми, за законами випадковості;
– компетентність (компетентності) та компетенція (компетенції)
використовуються для позначення різних груп особистісних якостей за
цільовими критеріями (знання, уміння);
– компетентність розглядаєтьсяяк певна загальна характеристика
особи, яка складається з окремих компетенцій (компетентність – загальна,
компетенції – частини, які є складовими цілого – компетентності);
– компетентність – інтегральна характеристика особистості, яка
розкладається на диференціальні компетентності (загальна компетентність
складається з окремих частинних компетентностей). Поняття «компетенція»
(компетенції)

набуває

значення

юридичного

характеру

як

певних

повноважень, наданих особі для виконання покладених на неї функцій.
У довідкових та енциклопедичних виданнях співвідношення між
компетентністю і компетенцією розкриваються таким чином:
– компетенція – це «добра обізнаність із чим-небудь; низка
повноважень якої-небудь організації, установи або особи», а компетентність –
«властивість за значенням компетентний», тобто такий, що «має достатні
знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий…
Який ґрунтується на знанні; кваліфікований… Який має певні повноваження;
повноправний, повновладний» (Словник української мови);
– компетенція – це низка питань, у яких будь-хто є обізнаним, а
компетентність – 1) наявність компетенції, 2) наявність знань, що дозволяють
судити про що-небудь (Словник іншомовних слів);
– компетенція – це відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна
норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для якісної
продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений
результат; компетентність у навчанні – це інтегрований результат, що
передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти,
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застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері (Енциклопедія
освіти).
Намагаючись розкрити специфіку кожного з понять у контексті
педагогічного дослідження, науковці акцентують, що:
– компетенція є сферою відносин, які існують між знанням і дією в
людській практиці, а компетентність передбачає наявність мінімального
досвіду застосування компетенції (А. Хуторський);
– компетенція є еталоном досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчості,
емоційно ціннісної діяльності, а компетентність передбачає рівень досягнення
особистістю вказаних компетенцій (С. Раков);
– компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої
підготовки учня, а компетентність – як його реально сформовані особистісні
якості та мінімальний досвід діяльності (О. Авраменко, Л. Лутченко);
– компетентність – це «особистісно інтегрований результат діяльності,
готовність діяти в сфері власної компетенції, це індивідуальна якість, що
визначається особистими успіхами та старанністю в будь-якому виді
діяльності, сприяє виконанню своїх обов’язків або сфери компетенції на
високому рівні. Актуальним проявом і результатом набуття компетенції є
компетентність» (В. Гриньова);
– компетенція – це сукупність знань, умінь, навичок, набутого досвіду,
розвинутих здібностей і сформованих ціннісних орієнтацій. А компетентність
– це набуті (засвоєні, розвинуті, сформовані) особистістю компетенції
(П. Сікорський);
– компетенція – це визначена норма стосовно неперервної освіти, яка
задається освітніми стандартами і використовується для формування вимог до
результатів навчання. Компетентність – це інтегрована особистісна якість
людини

(її

капітал),

що

формується

на

етапі

навчання,

остаточно

оформлюється розвивається у процесі практичної діяльності та забезпечує
компетентний підхід до вирішення професійних завдань. Компетентність є
оцінною характеристикою особи. Компетентності особи є її особистісним
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капіталом і результатом навчання у різних формах формальної, неформальної
та інформальної освіти (С. Сисоєва).
Незважаючи

на

множинність

підходів

до

визначення

поняття

«компетентність», загальновизнаними є такі її характеристики:
– розуміння суті завдання, яке виконують;
– знання, досвід у певній галузі й активне його впровадження;
– вміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам;
– почуття відповідальності за досягнуті результати;
– здатність оцінювати власні помилки й коригувати їх.
Важливе значення для розуміння сутності компетентності має думка
українського іченого І. Зязюна про те, що компетентність, як екзистенціальна
властивість людини, є продуктом власної життєтворчої активності людини,
ініційованої процесом освіти. Іншими словами, – це власний досвід людини,
набутий при підтримці педагога. Компетентність як властивість індивіда,
вважає вчений, може існувати у різних формах: як високий рівень умінь; як
спосіб

особистісної

захоплення);

як

самореалізації

підсумок

(звичка,

саморозвитку

спосіб

індивіда;

як

життєздатності,
форма

прояву

індивідуальних здібностей тощо. Вона не прямо витікає з навчання як його
продукт, а є, скоріше, наслідком саморозвитку індивіда, його особистісного
зростання, цілісної самоорганізації і синтезу діяльнісного особистісного
досвіду. Це форма існування знань, умінь, освіченості в цілому, які
зумовлюють особистісну самореалізацію, знаходження вихованцем свого
місця в світі.
Щодо

професійної

діяльності,

то

у

дослідженнях

з

проблем

професійної підготовки в умовах модернізації освіти використовується
поняття «професійна компетентність», визначення якого поєднує три групи –
пов'язані з діяльністю, пов'язані з особистістю і пов'язані зі знаннями,
вміннями та навичками:
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1) визначення, пов'язані з діяльністю – компетентність розкривається як
ступінь відповідності характеристик колективного чи індивідуального
суб’єкту переліку вимог, які висуваються до певної професії:
- як здатність спеціаліста до досягнення чітко визначеної мети,
ефективного здійснення професійної праці у певній галузі діяльності.
Компетентність – це особистісна характеристика, яка засвідчує реальну
здатність до виконання професійних дій (В. Лозовецька);
- як здатність працівника якісно й безпомилково виконувати свої
функції, як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно опановувати
нові знання й швидко адаптуватися до змінних умов (В. Веснін);
- як низкупитань, у яких суб'єкт наділений пізнаннями, досвідом, і
сукупність яких відтворює соціально-професійний статус та професійну
кваліфікацію, а також деякі особистісні, індивідуальні особливості (здібності)
й якості, що забезпечують можливість реалізації певної професійної діяльності
(Н. Сергієнко);
- як здатність фахівця від моменту початку своєї професійної діяльності
на рівні визначеного державою певного стандарту відповідати суспільним
вимогам

професії

шляхом

ефективної

професійної

діяльності

та

демонструвати належні особисті якості, мобілізуючи для цього відповідні
знання, вміння, навички, емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації,
ставленнях, моральних та етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи
обмеження у своїх знаннях і вміннях та акумулюючи інші ресурси для їх
компенсації (С. Іванова);
- як оцінна категорія, що характеризує людину як суб’єкта
спеціалізованої діяльності, де розвиток здатностей людини дає їй можливість
виконувати кваліфіковану роботу, приймати рішення у проблемних ситуаціях,
планувати і вдосконалювати дії, які призводять до успішного досягнення
поставлених цілей (Є. Огарьов);
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- як рівень умінь особи, що визначає ступінь відповідності певній
компетенції, яка дозволяє діяти конструктивно у швидкоплинних соціальних
умовах (В. Дьомін).
2) визначення, пов'язані з особистістю – визначають компетентність як
здібності та якості особистості, які дозволяють їй обґрунтовано говорити про
галузь своєї професійної діяльності й ефективно діяти в ній:
- як певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й
відповідально, оволодіння людиною здатністю й уміннями виконувати
визначені професійні функції (А. Маркова);
- як актуалізована, інтегративна, така, що базується на знаннях,
інтелектуально

й

соціокультурно

зумовлена

особистісна

якість,

що

виявляється в діяльності, поведінці людини, у її взаємодії з іншими людьми
під час вирішення різноманітних завдань (І. Зимня);
- як характеристика, що відображає ділові та особистісні якості
фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для того, щоб досягти мети в
певному виді професійної діяльності, а також забезпечити моральну позицію
фахівця (Л. Мітіна);
- як складне інтегральне інтелектуальне, професійне та особистісне
утворення, яке формується у процесі професійної підготовки у ВНЗ,
виявляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а
ефективність її здійснення суттєво залежить від видів теоретичної, практичної
та

психологічної

підготовленості

до

неї,

особистісних,

професійних

таіндивідуально-психічних якостей, сприйняття мети, цінностей, змісту та
особливостей цієї діяльності (В. Ягупов, В. Свистун).
3) визначення, пов'язані зі знаннями, вміннями та навичками –
характеризують компетентність з точки зору володіння знаннями, уміннями,
навичками, які дозволяють мати судження про щось, висловлювати важливу,
авторитетну думку:
- як сукупність певних ознак: наявність знань для успішної діяльності;
усвідомлення значущості вказаних завдань для майбутньої професійної
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діяльності; набір операційних умінь; володіння алгоритмами вирішення
професійних завдань; здатність до творчості у вирішенні професійних завдань
(В. Кричевський);
- як спосіб існування знань, вмінь, освіченості, що сприяє особистій
самореалізації, знаходженню тим, хто навчається свого місця в світі, внаслідок
чого освіта постає як високо мотивована, а в іншому розумінні особистісноорієнтована, що забезпечує потребу особистісного потенціалу, визнання
особистості оточуючими і усвідомлення нею власної значущості (В. Болотов,
В. Сєріков);
- як сукупність знань і вмінь, необхідних для професійної діяльності:
вміння

аналізувати,

передбачати

наслідки

професійної

діяльності,

використовувати інформацію (С. Гончаренко);
- як сукупність професійних знань, умінь, а також способів виконання
професійної діяльності (О. Кокун).
У

визначенні

дослідники

професійної

дотримуються

компетентності

особистісного,

учителя

діяльнісного,

(педагога)

гностичного,

акмеологічного, системного, функціонального та інтегрованого підходів і
розглядають її як:
– єдність теоретичної й практичної готовності спеціаліста до
здійснення своєї професійної діяльності. Вона виявляєособисті можливості
викладача, що дозволяють йому самостійно й досить ефективно вирішувати
педагогічні завдання, сформульовані ним або адміністрацією освітньої
установи (Т. Ціпан);
–

сукупність

теоретичних

знань,

практичних

умінь,

досвіду,

особистісних якостей учителя, діалектичний перебіг яких забезпечує
ефективність та результативність педагогічної дії. Професійна компетентність
учителя не обмежується вузько професійними межами, а пов’язана з
вирішенням

низки

соціальних,

культурологічних,

фізіологічних та інших проблем (Л. Хоружа);

психологічних,
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– здатність учителя до проектування, моделювання власної діяльності у
системі «людина – людина» для вирішення навчально-виховних завдань, що
сприяють оптимізації особистісного зростання учня та його здатності до
подальшої самореалізації у життєдіяльності (М. Левківський);
– інтегроване професійно-особистісне утворення, в якому внутрішні
ресурси людини, її особисті якості та здібності розглядаються як джерело й
критерій ефективної предметної діяльності в системі освіти (Н. Сергієнко);
– складне індивідуально-психологічне утворення, яке зумовлює
готовність педагога до виконання педагогічної діяльності та забезпечує
високий рівень її самоорганізації. Вона не має вузькопрофесійних меж,
оскільки від учителя вимагається постійне осмислення розмаїття соціальних,
психологічних, педагогічних та інших проблем, які пов'язані з освітою
(Л. Карпова);
– здатність до виконання педагогічної діяльності на основі інтеграції
теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, цінностей і значущих
особистісних якостей, міру й основний критерій відповідності її вимогам
(І. Драч);
– складна взаємодія професійних та особистісних характеристик, що є
критерієм ефективності професійної підготовки учителя загальноосвітнього
навчального закладу. Вона являє собою синтез когнітивного, наочнопрактичного й особистісного досвіду. При цьому, як компетентність,
слугуєрезультатом навчання, не прямо випливає з нього, а є наслідком
саморозвитку індивіда, узагальнення особистісного й діяльнісного досвіду
(В. Болотов, В. Сєріков).
Відносно викладача фізичного виховання, то С. Хоменко визначив його
компетентність як «сукупність індивідуально-психологічних особливостей
особистості

і

готовності

його,

як

суб’єкта

педагогічного

впливу,

структурувати наукові та практичні знання з метою ефективної організації
тренувального процесу спортивного колективу для успішного вирішення
поставлених завдань». У цьому визначенні важливим та цілком слушним є
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визначення статусу викладача фізичного виховання як суб’єкта педагогічного
впливу. З іншого боку, у визначенні акцентується увага лише на одній із
складових професійної діяльності викладача фізичного виховання – його
тренерська діяльність, що не розкриває усієї сукупності його професійних
функцій. З іншого боку, наголос на знаннєвому складнику компетентності
дещо нівелює її діяльнісну природу.
Професійна

компетентність

викладача

фізичного

виховання

у

дослідженні В. Чернякова визначається як складний інтегративний стан його
особистості, якому притаманні високий рівень теоретичної, методичної,
практичної і психологічної готовності до здійснення професійно-педагогічної
діяльності, відповідно до кваліфікаційних вимог. Важливого значення також
набуває високий рівень сформованості особистісних якостей педагога та
здатність до прояву високого рівня соціально-педагогічної активності. У
цьому визначенні досить повно розкрита змістова наповненість професійної
компетентності. Проте, уявляється дещо обмеженим зведення компетентності
до стану особистості, адже стан характеризує внутрішню психічну діяльність
особистості, це суб’єктивна характеристика діяльності. Між тим, як йшлося
вище,

компетентність

має

нормативний

характер,

це

об’єктивна

характеристика діяльності з точки зору її ефективності.
Отже, компетентність характеризує здатність особистості до успішної
реалізації певних функцій, здійснення діяльності або вирішення завдань, що є
зовнішніми щодо особистості та викликані соціальними вимогами й
індивідуальними потребами. Компетентність формується та виявляється у
діяльності, а отже являє собою складну, багатогранну й багатоаспектну
характеристику цієї діяльності відповідно досоціального замовлення до неї. Як
реалізований потенціал особистості, вона існує як складна комплексна її
характеристика, система особистісних ресурсів (знань, вмінь, способів дії,
мотивів, ставлень, особистісних якостей, ціннісних орієнтацій тощо), що
забезпечують ефективну дію.

16

1.2. Специфіка професійної діяльності викладача фізичного
виховання
Конституцією України права громадян на розвиток особистості та
охорону здоров’я проголошені невід’ємними, а турбота про розвиток фізичної
культури та спорту визнана обов’язком держави. Фізичний розвиток і
формування здорового способу життя дітей та молоді розглядається освітнім
законодавством як одне з пріоритетних завдань освіти. Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року окреслює наступні кроки
щодо його вирішення:
– формування здорового способу життя як складової виховання,
збереження

і

зміцнення

здоров'я

дітей

та

молоді,

забезпечення

їх

збалансованого харчування, диспансеризації;
– збільшення рухового режиму учнів, уроків фізичної культури,
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;
– удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і
клубів

з

обов'язковим

кадровим,

фінансовим,

матеріально-технічним

забезпеченням їх діяльності);
– оновлення методології фізичного виховання дітей та молоді з
безпосереднім валеологічним супроводом усього процесу навчання і
виховання дітей з різними фізичними та освітніми можливостями.
Законом України «Про фізичну культуру і спорт» фізична культура
визначається як «діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту,
спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх
гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу
життя». У сфері освіти, йдеться у Законі, вона має забезпечити розвиток
фізичного здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до формування
розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та
психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності за
принципами індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості,
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широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і
масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.
Фізична культура і виховання у сфері освіти базується на затверджених
відповідно до Закону державних стандартах освіти, спрямованих на
забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей та молоді
з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та психічного розвитку
шляхом проведення обов'язкових занять відповідно до навчальних програм,
затверджених у встановленому порядку. У загальноосвітніх та професійних
навчальних закладах заняття з фізичного виховання є обов'язковими і
проводяться не менше трьох разів на тиждень. У навчальних закладах заняття
з фізкультурно-спортивної реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є
обов'язковими, їх періодичність та інтенсивність визначаються індивідуально,
з

урахуванням

медичних

рекомендацій.

Загальноосвітні,

професійні

(професійно-технічні) навчальні заклади та заклади фахової передвищої освти
з урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів (студентів)
самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи
проведення занять з фізичного виховання та організовують позаурочну
фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів,
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Право
проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурноспортивну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та
відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень Підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту забезпечує
держава.
Учитель (викладач) фізичної культури і виховання– це педагогічний
працівник – фахівець з фізичної культури і спорту, який має вищу або
спеціальну педагогічну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень,
що організовує та здійснює навчально-виховну роботу з учнями (студентами)
з метою формування їх фізичної культури, сприяння гармонійному розвитку
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особистості, формування позитивних рис характеру, зміцнення здоров’я,
вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя.
Дослідження

професійної

компетентності

викладачів

фізичного

виховання невід’ємно пов’язано із вивченням професійно-педагогічної
діяльності, як сфери прояву і застосування професійної компетентності
педагога – фахівця з фізичної культури і спорту. Урахування специфіки
професійної діяльності дозволяє конкретизувати професійні завдання, види
професійної діяльності, а відтак – професійні функції викладачів фізичного
виховання, які у взаємодії з іншими учасниками педагогічної дії забезпечують
формування фізичної культури студентів як цілісного, безперервного процесу.
Дослідники І. Випасняк, Г. Ковальчук, Г. Презлята, О. Фотуйма,Б. Шиянта ін.
відокремлюють наступні професійні завдання викладача фізичної культури:
– формування поняття про те, що піклування людини про своє
здоров’я, фізичний розвиток є не тільки її особистою справою, а й суспільним
обов’язком;
– сприяння правильному фізичному розвитку і зміцненню здоров’я;
– корекція фізичного розвитку відстаючих, ослаблених студентів, тих,
що мають відхилення від нормального стану здоров’я;
– розвиток основних видів рухових дій, формування рухових умінь і
навичок;
– формування в студентів правильної постави, підтягнутості й
охайності;
– використання різних форм рухової активності та інших засобів
фізичного удосконалення;
–

прищеплення

навичок

та

стимулювання

фізичною

самовдосконалення і ведення здорового способу життя;
– виховання стійкого інтересу і потреби в систематичних заняттях
фізичною культурою;
– забезпечення єдності позааудиторних та аудиторних форм фізичного
виховання;
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– сприяння взаємодії сім’ї та закладу у процесі фізичного виховання;
– сприяння організації роботи з формування фізичної культури
студентів за місцем проживання;
– організація роботи з обдарованою молоддю, яка прагне до спортивної
досконалості;
– залучення до процесу формування фізичної культури педагогічного
колективу, медичних працівників і громадських організації;
– удосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного
життя і професійної діяльності на принципах, які забезпечують оздоровчу
спрямованість та індивідуальність підходів;
– участь у створенні належної матеріальної бази для організації
процесу формування фізичної культури студентів.
Таке

розмаїття

професійних

завдань

обумовлює

необхідність

оволодіння викладачами фізичного виховання різними видами професійної
діяльності. Серед видів професійної діяльності

викладачів фізичного

виховання вітчизняними дослідниками виокремлено наступні:
– діагностична діяльність – полягає в здійсненні системного аналізу
фізичних можливостей як на рівні окремої людини, так і соціальної групи. Це
дозволяє спрогнозувати їх подальший розвиток та наслідки;
– реабілітаційна діяльність – спрямована на відновлення фізичних,
психічних, інтелектуальних властивостей людини; на розробку методичного
забезпечення і здійснення реабілітаційних програм;
– репродуктивна діяльність - спрямована на створення соціальнокультурного середовища, необхідного для формування самодостатньої
особистості;
– спортивна діяльність – розкриває максимальні можливості людини,
її потенційні резерви, задовольняє потреби у змагальній діяльності;
– освітянська діяльність – спрямована на навчання кожного
застосовувати набуті знання і навички в повсякденному житті для
самовдосконалення; забезпечує раціональне формування індивідуального
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фонду рухових умінь і навичок, необхідних у житті; передбачає навчальну та
виховну роботу, реалізується шляхом планомірної передачі викладачем і
наступним засвоєнням студентами певного обсягу знань, систематичним їх
поповненням і поглибленням. Навчальна діяльність спрямована на засвоєння
суспільно-історичного досвіду людства в галузі фундаментальної теорії й
освіти про фізичний розвиток людини, а виховна полягає у використанні
спеціальних фізичних вправ для формування фізично, психічно й соціально
зрілої особистості;
– профілактична діяльність або діяльність з формування здорового
способу життя - спрямована на забезпечення оптимального розвитку
властивих людині фізичних якостей і на їх основі – вдосконалення фізичного
розвитку; зміцнення і збереження здоров’я; удосконалення будови тіла і
формування постави; забезпечення творчого довголіття;
– організаційна діяльність – полягає в упорядкуванні взаємодії людини
з іншими людьми у групі або у суспільстві. До цього ж відноситься
упорядкування технологічних операцій у визначеній галузі фізичного
розвитку особи, групи, суспільства.
Аналіз системи професійних завдань та видів професійної діяльності
викладачів фізичної культури з урахуванням її специфіки дозволяє визначити
їх професійні функції:
– навчальна функція полягає у трансляції знань про фізичну культуру
як складову культури суспільства та цінність особистості, про здоров’я та
здоровий спосіб життя; формування умінь і навичок руху як засобів фізичного
самопрояву та самовдосконалення, формування звичок щоденної рухової
активності у різних видах діяльності;
– розвивальна функція передбачає створення сприятливих умов для
розвитку фізичного потенціалу дитини, формування навичок фізичного
саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення, проведення активного
відпочинку; збільшення функціональних можливостей її організму через
розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; гармонійне

21

поєднання
розумовим

фізичного
з

розвитку

урахуванням

з

естетичним,

моральним,

індивідуально-психологічних

трудовим,

та

вікових

особливостей учнів, їх задатків та здібностей;
– виховна функція пов’язана із спрямованістю професійної діяльності
викладача фізичної культури на узгодження цілей, що ставить перед
закладами освіти суспільство із потребами особистості у самопрояву та
самореалізації; використанням засобів фізичного виховання у формуванні
системи фізичних, моральних, естетичних, громадянських та інших якостей,
цінностей, ставлень та переконань; виховання патріотизму, працелюбності,
відповідальності, культури розумової праці, активного дозвілля тощо;
– оздоровча функція пов’язана із формуванням загальних уявлень про
значення фізичної культури в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я,
набуттям елементарних знань про функціонування організму людини, роботу
його систем органів; прищепленням пріоритетів здорового способу життя,
оздоровчо-гігієнічних навичок та звичок; розвиток рухової активності,
правильного дихання, корекція постави; привчання до використання засобів
фізичної культури для профілактики та зняття втоми; привчання та
формування навичок контролю та самоконтролю за станом здоров’я та
самопочуттям, динамікою показників фізичного розвитку; створенні умов для
зміцнення здоров’я та попередження травматизму тощо;
– гностична функція передбачає пізнання вікових особливостей та
закономірностей

розвитку

студентів,

визначення

змісту

і

способів

педагогічного впливу на них; аналізу процесу і результатів власної діяльності,
її недоліків та переваг, визначення на цій основі шляхів коригування
педагогічного впливу; вільне володіння та відновлення предметних знань,
методичного інструментарію; постійне підвищення професійної майстерності;
планування та організація власної науково-методичної та дослідної роботи
тощо;
– прогностична функція полягає у прогнозуванні на основі діагностики
перспектив розвитку особистості та групи, постановці на цій основі цілей та
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завдань професійної діяльності; визначенні на діагностичній основі шляхів
оптимізації та корекції засобів педагогічного впливу, змісту, методики
педагогічної діяльності;
–

комунікативна

функція

полягає

в

організації

професійного

педагогічного спілкування, встановленні взаємин та дотримання ділових і
неформальних
педагогічного

стосунків
впливу;

учителя

організації

зі

студентами,

ефективної

усіма

взаємодії

суб’єктами
з

колегами,

адміністрацією, батьками, громадськими та спортивними організаціями,
службами

охорони

здоров’я; дотримання контактів з державними і

громадськими фізкультурно-спортивними організаціями, спонсорами тощо;
– діагностична функція полягає у цілеспрямованому та спеціально
організованому вивченні стану та рівню фізичного розвитку студентів, їх
індивідуальних

особливостей,

емоційно-вольових

станів,

здібностей

і

схильностей; виявленні особливостей учнівської групи; визначенні на цій
основі проблем загального та фізичного розвитку особистості та їх причин;
– спонукальна функція полягає в активізації навчально-спортивної,
рухової діяльності студентів; стимулюванні їх самостійної, ініціативної
роботи, підтриманні та розвитку інтересу молоді до фізичної культури і
спорту, фізичного удосконалення, зміцнення здоров’я, дотримання здорового
способу життя; передбачає формування суб’єктності студента у власній
життєдіяльності, саморозвитку та самореалізації тощо;
– орієнтаційна функція передбачає допомогу студентам в осмисленні
та усвідомленні ідеалів фізичного розвитку, самовдосконалення, здоров’я і
здорового способу життя як складників загальнолюдських цінностей;
формування ціннісно-орієнтаційного досвіду щодо цих ідеалів та особистісної
ціннісної картини світу;
– конструктивна функція пов’язана із перспективним та поточним
плануванням освітнього процесу, власної майбутньої діяльності і поведінки у
педагогічні взаємодії; добором засобів, методів, прийомів, форм організації
навчання та навчально-спортивної, виховної, тренерської роботи адекватних

23

індивідуальним особливостям студентів, стану їх здоров’я, можливостям та
здібностям; зміцнення матеріально-спортивної бази навчально-виховного
процесу тощо;
– управлінська функція передбачає управління під час заняття та у
позааудиторний час діяльністю студентів, спрямованою на фізичний розвиток
та самовдосконалення, керування їх саморозвитком, привчання студентів до
самоуправління власною діяльністю та діяльністю групи у процесі заняття,
занять спортивних секцій, спортивних змагань, роботі фізкультурного активу;
–

коригувальна функція передбачає створення

та підтримання

постійного зворотного зв'язку в системі «викладачі-студенти», аналіз власної
педагогічної діяльності, що робить можливою корекцію засобів педагогічного
впливу, змісту та організації процесу навчання і виховання відповідно до його
результатів;
– організаційна функція полягає у залученні студентів до різноманітних
видів занять фізичною культурою; організації та згуртуванні студентського
колективу;

матеріально-технічне

забезпечення

педагогічного

процесу;

доцільній організації професійної діяльності тощо;
– координаційна функція передбачає узгодження впливів усіх суб’єктів
фізичного виховання у закладі освіти та за його межами задля забезпечення
оптимальних результатів та розвитку потенціальних можливостей учнів тощо;
– профілактична функція передбачає формування знань, привичок та
навичок здорового способу життя, щоденної фізичної активності як засобу
попередження захворювань та фізичних порушень;
– спортивно-рекреаційна функція полягає у формуванні в студентів, а
також популяризації серед батьківської та педагогічної спільноти різних видів
спорту та активного дозвілля;
– просвітницько-популяризаційна функція полягає у поширенні та
популяризації серед студентів, батьківського та педагогічного колективу,
найближчого соціального оточення знань щодо фізичної культури, спорту,
щоденної фізичної активності, здорового способу життя, а також про їх
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значення

для

підвищення

працездатності,

покращання

самопочуття,

майбутньої професійної діяльності; залучення студентської молоді до
популяризації подібних знань у позааудиторній роботі;
– рухова функція спрямована на розвиток моторного потенціалу
студентів та передбачає формування в них вмінь виконання рухових дій,
творчості та імпровізації у фізично-оздоровчій та спортивній діяльності;
привчання до фізичного удосконалення; розширення рухового досвіду,
вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій та застосування у
різних видах діяльності (ігровій, самообслуговування, трудовій тощо);
– методична функція передбачає оптимальний добір змісту, засобів,
методів, приймів, форм організації навчання та видів діяльності студентів у
процесі навчання відповідно до мети і завдань навчання та виховання,
індивідуальним можливостям та потребам студентів у саморозвитку; постійне
професійне

зростання,

оновлення

та

удосконалення

професійної

компетентності та педагогічної майстерності;
Виокремленні функції досить умовно можна розподілити на три групи:
1) термінальні функції, що пов’язані з метою та завданнями
педагогічної діяльності викладача фізичної культури;
2) інструментальні функції, що стосуються використовуваних їм
засобів навчання, виховання та організації педагогічної взаємодії у процесі
реалізації мети та завдань;
3) операціональні функції, що пов’язані з певними видами та етапами
педагогічної діяльності у процесі реалізації її мети та завдань.
Водночас, всі професійні функції можна класифікувати як:
– загальнотрудові – необхідні для ефективної реалізації будь-якої
професійної діяльності певного кваліфікаційного рівню;
– загальнопедагогічні – що зумовлені загальними особливостями
педагогічної праці;
– специфічні – пов’язані зі специфікою педагогічної діяльності
викладача фізичної культури.
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Сукупність відокремлених функцій утворюють матрицю, що являє
собою функціональну модель педагогічної діяльності викладача фізичного
виховання фахового коледжу (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Матриця професійних функцій викладача фізичного виховання
фахового коледжу
Аналіз матриці професійних функцій викладача фізичного виховання
фахового коледжу уможливлює конкретизацію змістового наповнення його
професійної компетентності.
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1.3. Структура професійної компетентності викладачів фізичного
виховання
Здатність та готовність викладачів фізичного виховання до виконання
функцій професійної діяльності визначає рівень розвитку професійної
компетентності. Як інтегративне утворення, вона являє собою комплекс різних
видів

компетентностей,

що

віддзеркалюють

складну

природу

його

педагогічної діяльності.
До основних характеристик професійної компетентності викладача
фізичного виховання вітчизняні науковці відносить:
– особистісно-гуманну орієнтацію;
– здатність до системного бачення педагогічної реальності у сфері
фізичної культури й системних дій у професійно-педагогічній ситуації;
– володіння сучасними педагогічними методиками (технологіями),
пов’язаними з культурою комунікації, взаємодії з інформацією та її передачі
студентам;
– здатність до інтеграції вітчизняного, зарубіжного, історичного й
сучасного інноваційного фізкультурно-оздоровчого досвіду;
– креативність у професійній сфері; наявність рефлексивної культури.
Аналіз науково-методичних джерел дозволив виявити, що дослідники
визначають види компетентностей у складі професійної компетентності
викладача фізичної культури залежно від видів професійної діяльності, сфер
прояву та реалізації певних видів компетентності, функцій професійної
діяльності.
Так, О. Павлюк розрізняє ключові професійні компетентності тренеріввикладачів та професійні компетентності майбутніх тренерів-викладачів.
Перші дослідник розподіляє за видами професійної діяльності (управлінська,
дослідницько-аналітична,

технологічна,

організаційна,

контрольна,

загальнокультурна, соціальна, прогностична), а інші – за сферами прояву та
реалізації

цих

видів

компетентностей

(професійно-загальнопедагогічні;
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професійно-управлінські; професійний саморозвиток та самоосвіта; фаховоорієнтовані; професійно-спеціальні; загальні).
Залежно від сфер прояву та реалізації, ключові компетентності
викладача фізичної культури О. Омельяненко визначає як: здатність до
саморозвитку і самоосвіти, адаптивності і мобільності, творчої діяльності,
дослідництва,

інтеграції

різноманітних

педагогічних

компетентностей,

спроможність будувати комплекс індивідуальних цінностей на основі
соціальних і державних пріоритетів та орієнтувати на них свою поведінку й
професійну діяльність.
Дослідниця

С. Скворцова

пов’язує

структуру

професійної

компетентності викладача фізичної культури зі структурою педагогічної
діяльності, виокремлюючи у першій такі взаємопов’язані компоненти:
–

праксеологічний

(професійні

знання

і

професійні

уміння);

гносеологічний (сприйняття, осмислення і відображення інформації, пізнання і
конструювання дидактичного процесу);
– аксіологічний (професійні позиції, установки, цінності, професійна
позиція викладача);
– соціальний (спільна діяльність), комунікативний (процес взаємодії
учасників педагогічного процесу);
– особистісний (професійно необхідні якості викладача); творчий
(креативність професійної праці);
– рефлексивний (адекватна оцінка процесу і результату своєї
діяльності,

власних

професійних

можливостей,

здатність

подолання

професійних криз і професійних деформацій, прагнення досконалості
професійної діяльності);
– соціокультурний (сполучення у в соціальному контексті професійній
діяльності потреб в національній ідентичності та транснаціональної свідомості
в межах європейського простору).
Всі ці компоненти дослідниця об’єднує в три блоки:
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–

професійно-діяльнісний

(праксеологічний,

гносеологічний,

аксіологічний, соціальний);
– комунікативний (комунікативний, соціокультурний);
– особистісний (особовий, творчий, рефлексивний).
Трьохрівневу ієрархію професійної компетентності педагога на основі
здійсненого кластерного аналізу пропонує й В. Сидоренко, яка виокремлює
три рівні, кожен з яких реалізується у сфері професійно-педагогічній
діяльності, професійно-педагогічного спілкування та у сфері реалізації
особистості:
– метакомпетентності або метапредметні компетентності (від англ. key
competencies), що є її ключовими, надпредметними, поліфункціональними,
інваріантними

структурними

компонентами,

які

складають

суспільно

визначений комплекс універсальних знань, умінь, ставлень, цінностей для
компетентного вирішення міжпредметної низки проблем, забезпечують
професійний розвиток фахівця, дають змогу ефективно брати участь у
багатьох соціальних сферах і сприяють особистому успіхові;
– предметні компетентності (від англ. subject competencies), що
характеризують професійно-педагогічну діяльність сучасного фахівця та
охоплюють

професійно

значущі

предметні

навички,

необхідні

для

кваліфікованого виконання професійних ролей і функцій відповідно до
суспільних та освітніх викликів;
– професійні компетенції (professional competence), тобто здатності,
властивості, важливі для ефективного виконання роботи на відповідній
позиції, які ґрунтуються на знаннях, здібностях, досвіді і цінностях
особистості.
Трьохрівневої

структури

професійної

компетентності

вмкладача

дотримуються Н. Бібік, Г. Єльникова, І. Єрмаков, О. Зайченко, В. Маслов, І.
Мінтій, О. Овчарук, Н. Радіонова, А. Тряпіцина та інші вітчизняні науковці,
що варіюють певним чином лише назви її складників:
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1) ключові (надпредметні, надфахові, базові) компетентності –
необхідні для будь-якої професійної діяльності. Вони не пов'язані з
конкретною професійною діяльністю, а є базовими, універсальними, адже без
оволодіння ними людина не зможе успішно функціонувати у сучасному
соціумі. Вони відображають реалії сьогодення і пов'язані з усіма сферами
професійного і суспільного буття людини. Ключові компетентності пов’язані
із

вищими

рівнями

розумової

діяльності,

та

передбачають

певну

інтелектуальну автономність, суб’єктність та розвинуту рефлексивність
особистості

в

її

життєтворчості.

Дослідники

розглядають

ключові

компетентності викладача як сукупність різних видів компетентностей:
– особистісних, соціальних, предметних та стратегічних;
– інформаційної,
комунікативної,

соціально-психологічної,
методологічної,

громадянської,

життєвої,

професійної,

психологічної (рефлексивної);
– громадянської,
інформаційної

загальнокультурної,
компетентностей

здоров’язбережувальної,
та

компетентності

цілеспрямованого саморозвитку;
–
сфері

компетенції у соціально-цивільній сфері, компетенції у
соціальної

комунікації,

компетенції

в

соціально-

індивідуальній сфері,компетенції в інформаційній сфері, системної
компетенції, компетенції в професійнотрудовій сфері тощо;
2)

базові

(загальнофахові,

загальнопрофесійні)

компетентності

належать до певної категорії − сукупності фахівців, поєднаних одним
предметом діяльності. Вони є відображенням специфіки професійної
діяльності педагога й одночасно реалізують ключові компетентності. Зміст
базових компетентностей вітчизняні вчені розглядають як єдність різних видів
компетентностей: інформаційної, предметної і міжпредметної, психологопедагогічної та науково-методичної компетентностей; а також конструктивнотехнологічної,
компетентностей;

рефлексивно-педагогічної,

кваліметричної,

креативної
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3) спеціальні (спеціально-фахові) компетентності, що відображають
специфіку конкретної дисципліни, яку викладає педагог.
Виокремлення
(надпредметних,

у

складі

професійної

надфахових),

компетентності

базових

ключових

(загальнофахових,

загальнопрофесійних) та спеціальних (спеціально-фахових) компетентностей
відображає традиційне виділення загальноосвітньої і професійної складових у
змісті професійної підготовки, де перша представлена ключовими, а
професійна – базовими та спеціальними компетентностями.
У затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти (2019)
також визначається три рівні компетентностей з використанням дескрипторів
«Національної рамки кваліфікацій» («знання», «уміння», «комунікація» та
«автономність та відповідальність»).
Отже, враховуючи зазначені передумови формування професійної
компетентності викладача фізичної культури, доцільно виокремити в її
структурі наступні компетентності:
– інтегральні

компетентності, що містять узагальнений опис

кваліфікаційного рівня, виражає його основні компетентнісні характеристики.
За їх основу приймається опис відповідного кваліфікаційного рівня
Національної рамки кваліфікацій;
– загальні компетентності – це знання, розуміння, навички та здатності,
якими студент оволодіває в межах виконання певної програми навчання, що
мають універсальний характер;
–

спеціальні

компетентності,

специфічні

для

предметної

та

безпосередньо пов’язані із спеціальними знаннями у ній, що визначають
профіль програми, тобто роблять її індивідуальною, істотно відмінною від
інших програм.
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РОЗДІЛ ІІ
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
2.1. Характеристика системи методичної роботи фахового коледжу
Під методичною роботою у сучасній педагогічній науці розуміють
цілеспрямовану діяльність закладу освіти щодо забезпечення психологопедагогічної та методичної підготовки викладачів, спрямованої на підвищення
ефективності освіти, досягнення майстерності у викладанні дисциплін,
проведенні різних форм аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами.
Методична робота фахового коледжу – це цілісна, основана на
досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану освітнього
процесу система діагностичної, пошукової, аналітичної, інформаційної,
організаційної діяльності та заходів,спрямованих на всебічне підвищення
професійної майстерності кожного викладача, розвиток творчого потенціалу
викладацького колективу закладу освіти в цілому та удосконалення якості
освітнього процесу.
Поняття «методична робота» для педагогічних працівників закладів
фахової передвищої освіти має нормативне визначення та часові і грошові
критерії обліку: наказом Міністерства освіти і науки України затверджені
норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліки основних
видів

методичної,

навчальної

й

організаційної

роботи

педагогічних

працівників фаховго коледжу. До методичної роботи педагогічних працівників
нормативно віднесені: підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до
семінарських, практичних, лабораторних занять, практик і самостійної роботи
студентів; підготовка, рецензування навчальних посібників, словників;
розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів,
розробка і підготовка нових лабораторних робіт; підготовка комп’ютерного
програмного забезпечення навчальних дисциплін; складання екзаменаційних
білетів; завдань для проведення підсумкового контролю; завдань для
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проведення тестового контролю студентів; розробка і впровадження наочних
навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо); розробка і
впровадження нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і
впровадження передового досвіду організації освітнього процесу тощо.
Найсуттєвішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги
викладачам у їх професійному розвитку. Вона спрямована на формування
професійно-педагогічної
продукування

нових

культури
педагогічних

викладачів,
ідей,

прирощення

технологій,

знань,

узагальнення

та

поширення передового досвіду. Методична робота покликана задовольняти
потреби розвитку і оновлення викладацької справи, а також інтереси
викладацького колективу у постійному підвищенні фахового рівня відповідно
до кон’юнктури ринку педагогічної праці, виступати засобом соціального
захисту

і

забезпечувати

потреби

розвитку

освіти

України

у

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях.
Необхідність розвитку професійної компетентності викладачів фізичного
виховання в системі методичної роботи фахового коледжу підсилюється тим,
що викладачі фізичного виховання професійно впливають на формування у
студентів необхідних якостей, мотивації до здорового способу життя та
подальшої здоров’язбережувальної професійної діяльності.
Від рівня професійної компетентності викладачів фізичного виховання
залежить ефективність проведення занять з фізичного виховання. Професійна
компетентність викладачів фізичного виховання дозволяє підібрати відповідно
до мети методи у процесі проведення практичних занять та занять з групами
спортивного вдосконалення з використанням колективної, групової та
індивідуальної форм навчально-пізнавальної діяльності студентів; вміння
підібрати

методи

для

вирішення

проблемних

ситуацій,

вирішення

психологічних, педагогічних та проблемно-навчальних завдань.
Метою формування професіної компетентності викладачів фізичного
виховання в системі методичної роботи фахового коледжу є забезпечення
належної професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та
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його конкурентоздатності. Відповідно до мети конкретизовано основні
завдання

розвитку

професійної

компетентності

викладачів

фізичного

виховання до яких можна віднести: забезпечення оволодіння технологіями
самоорганізації та самоактуалізації; створення умов для становлення
професійної культури майбутнього спеціаліста; формування професійної
мобільності

студентів;

формування

соціальної

активності

на

основі

особистісних якостей та соціальних умінь особистості.
Система методичної роботи в фаховому коледжі створює умови не тільки
для оволодіння викладачами педагогічними та професійними знаннями й
уміннями, а й цінностями власної професійно-педагогічної діяльності та
особистісного життя. Всі рівні методичної роботи (робота педагогічної ради,
робота методичної ради, робота циклових комісій) змістовно й організаційно
пов’язані між собою.
Під час проведення педагогічних рад реалізуються заходи, спрямовані на
розвиток професійної компетентності всіх викладачів коледжу без урахування
специфіки їх діяльності. Це заходи, які за змістом охоплюють загальні питання
розвитку фахової передвищої освіти та забезпечення її якості. Робота
методичної ради фахового коледжу спрямована на проведення науковометодичних заходів, які враховують специфіку циклових комісій відділлень
закладу. Робота циклових комісій є центральною ланкою у розвитку
професійної компетентності викладачів, зокрема викладачів фізичного
виховання, оскільки діяльність циклової комісії спрямована на забезпечення
якості професійної діяльності викладачів, їх мотивацію до саморозвитку та
самовдосконалення.
Методична робота циклової комісії фізичного виховання здійснюється на
засадах цілісності навчально-оздоровчого та освітнього процесу. У своїй
діяльності вона об’єднує зусілля спортивних секцій, студентського профкому,
клубів за інтересами та інших структурних підрозділлів закладу освіти, робота
яких сприяє: вдосконаленню навчально-спортивної бази, забезпеченню
спортивних залів тренажерами, спортивними приладами й обладнанням;
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збереженню фізичного виховання як навчальної обов’язкової дисципліни у
закладі освіти; широкому впровадженню інноваційних технологій для
покращання

функціонування

фізичного

виховання;

впровадженню

позанавчальних заходів фізкультурно-оздоровчої спрямованості; формуванню
і вихованню здатності студентів сприяти та вміти впровадити засоби
фізичного виховання та здорового способу життя у сферу своєї майбутньої
професійної діяльності.
Основною формою методичної роботи циклової комісії є засідання
комісії. Організація методичної роботи циклової комісії направлена на
удосконалення викладання дисципліни «Фізичне виховання», оптимізацію
освітнього процесу, покращення його методичного забезпечення.
Основними завданнями методичної роботи циклової комісії є: пошук
шляхів підвищення наукового, теоретичного, професійного та методичного
рівня проведення занять; вибір і використання в педагогічному процесі
цільових форм, ефективних методів, раціональних прийомів і засобів
навчання; інтенсифікація освітнього процесу за рахунок використання різних
сучасних технічних засобів, дидактичних матеріалів до них; підвищення
професійного та педагогічного рівня викладачів, їхнього методичного рівня;
розробка

навчально-методичних

матеріалів

до

практичних

занять;

вдосконалення системи педагогічного контролю за діяльністю викладачів,
перевірки та оцінки знань, навичок і вмінь студентів; підвищення якості
самостійної роботи студентів; узагальнення та поширення передового досвіду
методичної роботи викладачів циклової комісії; впровадження в педагогічний
процес вітчизняного та світового педагогічного досвіду.
Заплановане навантаження викладачів циклової комісії фізичного
виховання виконуються згідно індивідуального плану роботи кожного
викладача, затвердженого головою циклової комісії та заступником директора
з навчальної роботи (головою методичної ради закладу).
Зміст методичної роботи на цикловій комісії полягає у проведенні
методичних

досліджень

з

метою

удосконалення

освітнього

процесу,
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впровадженні сучасних технологій навчання, педагогічному обґрунтуванні
змісту

дисципліни

«Фізичне

виховання»;

методичному

забезпеченні

освітнього процесу з дисципліни «Фізичне виховання»; удосконаленні
навчальних планів та програм, визначенні структурно-логічних зв’язків між
дисциплінами, навчальними курсами (теоретичними і практичними) з фаху;
управлінні самостійною роботою студентів; розробленні, рецензуванні та
підготовці до видання навчальної та методичної літератури (навчальних
посібників, методичних розробок, конспектів лекцій, методичних вказівок до
семінарських та практичних занять тощо); керівництві позанавчальною
роботою з фаху; підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів; проведенні
маркетингових досліджень за напрямами: потреба у спеціалістах, підготовку
яких забезпечує циклова комісія, попит на педагогічну інформацію для різних
категорій педагогічних кадрів та профорієнтаційної роботи серед випускників
шкіл у закладах освіти регіону.
Таким чином до особливостей розвитку професійної компетентності
викладачів фізичного виховання фахового коледжу в системі методичної
роботи віднесено: постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого
рівня освітніх стандартів; самостійна постановка і вирішення творчих і
дослідницьких

завдань;

ускладнення

проблем

виховання;

безперервне

оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими
досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду; розв’язання складних
професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних
умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук, як філософія,
психологія, медицина, економіка, правознавство, кібернетика тощо; робота в
єдиному

інформаційному

середовищі,

що

передбачає

раціональне

використання інформаційних технологій у освітньому процесі.
Отже, методична робота у закладі фахової передвищої освіти як
структурна ланка системи неперервної освіти спроможна забезпечити умови
для розвитку професійної компетентності викладачів.
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2.2. Обґрунтування технології розвитку професійної компетентності
викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи
фахового коледжу
Методична робота є важливою складовою освітнього процесу й
спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на
основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів
навчання. Розрізняють дві форми методичної роботи в закладах освіти:
науково-методичну та навчально-методичну. Науково-методична робота
орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління
процесом навчання студентів. Навчально-методична робота спрямована на
методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі
студентами.
Загальна система методичної роботи фахового коледжу містить такі
складові:
- науково-методичну Раду закладів фахової передвищої освіти області;
- обласні методичні об’єднання викладачів-предметників;
- методичну раду фахового коледжу;
- циклові комісії закладу освіти.
Науково-методична рада закладів фахової передвищої освіти області є
дорадчим органом, який здійснює моніторинг та планування навчальнометодичної роботи, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення з метою
підвищення рівня якості освіти, підготовки фахівців з урахуванням передового
вітчизняного та зарубіжного досвіду. Науково-методична рада виступає
колективним експертом з питань методичної роботи закладів фахової
передвищої освіти областіі, сприяє підвищенню фахового рівня педагогічних
працівників, узагальненню і поширенню досвіду шляхом їх участі в роботі
методичних

об’єднань,

стажування,

курсової

підготовки,

видавничої

діяльності тощо.
Основними напрямами діяльності та функціями науково-методичної ради
закладів фахової передвищої освіти області є:
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планування методичної роботи;



проведення засідань методичних об’єднань;



розгляд і обговорення методичних розробок, посібників, рекомендацій,
поданих педагогічними працівниками закладів;



проведення апробації навчально-методичних матеріалів;



обговорення та експертиза досвіду роботи педагогічних працівників, які
атестуються на присвоєння звання «викладач-методист»;



сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів різними
формами;



презентація та розповсюдження передового педагогічного досвіду.
Структура науково-методичної ради закладів фахової передвищої освіти:



робота науково-методичної ради забезпечується представництвом у її
складі педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти
області;



загальне керівництво роботою науково-методичної ради здійснює голова
Ради директорів закладів фахової передвищої освіти області;



науково-методичну раду очолює методист;



персональний склад науково-методичної ради погоджується членами
ради директорів закладів фахової передвищої освіти і затверджується
головою ради директорів;



засідання науково-методичної ради проводиться згідно з планом один
раз у квартал. За необхідності рада може скликатися позачергово;



засідання науково-методичної ради вважається правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше 2/3 її складу;



рішення науково-методичної ради приймається на засіданні простою
більшістю голосів;



документація науково-методичної ради ведеться її секретарем, який
обирається почергово на початку засідання;



на запрошення науково-методичної ради в її роботі можуть брати участь
особи, які не є її членами.
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Науково-методична рада діє на підставі Закону України «Про фахову
передвищу освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти
України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів
Міністерства освіти і науки України.
Важливим структурним підрозділом науково-методичної ради є обласні
методичні об'єднання викладачів-предметників. До змісту і напрямів
діяльності методичних об'єднань належить:


вивчення

нормативно-правових

документів

у

галузі

освіти,

рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації
методичної роботи, викладання базових дисциплін, ведення навчальнометодичної документації;


апробація

та

впровадження

інноваційних

освітніх

технологій,

перспективного педагогічного досвіду;


сприяння розвитку та підвищенню професійної майстерності викладачів;



прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на
допомогу викладачам тощо.



розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою
найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення
культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;



проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу;



вносення пропозицій до науково-методичної ради з організації та змісту
досліджень,

орієнтованих

на

поліпшення

освоєння

студентами

навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів
тощо.
Трансформація українського суспільства, його інформаційний прогрес,
інтеграція в європейський та світовий освітній простір, зміна освітньої
парадигми освіти, переосмислення ціннісних орієнтацій у психологопедагогічній науці, пошук та впровадження інноваційних освітніх технологій
визначають основні напрями навчально-методичної роботи фахового коледжу,
координаторм яких є методична рада закладу.
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Важливим напрямом роботи методичної ради фахового коледжу є
сприяння удосконаленню методів навчання шляхом оптимального поєднання
загальних, групових та індивідуальних форм організації освітнього процесу;
використання різних методів і елементів в освітньому процесі; індивідуалізації
навчання та врахування особистісних характеристик при розробці окремих
завдань і виборі форм спілкування; прагненні до результативності навчання і
рівному просуванню всіх студентів у процесі пізнання, незалежно від рівня їх
знань та індивідуальних здібностей; використання сучасних аудіовізуальних
та інформаційних засобів навчання.
Робота методичної ради завжди ведеться в тісному контакті з цикловими
комісіями коледжу, основними завданнями методичної роботи яких є:
поширення передового педагогічного досвіду; вивчення оригінальних методик
навчання студентів; підвищення педагогічної майстерності та узагальнення
досвіду роботи викладачів; проведення показових (відкритих) занять;
самостійна робота студентів і наукова робота викладачів циклової комісії.
Фізичне виховання в закладі фахової передвищої освіти спрямоване на
розв’язання таких специфічних завдань: формування у студентів високих
моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної
праці; збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння всебічному
розвитку організму, підтримання високої працездатності протягом всього
періоду навчання; всебічна фізична підготовка; професійно-прикладна фізична
підготовка студентів з урахуванням особливостей майбутньої трудової
діяльності; здобуття студентами необхідних знань з основ теорії, методики і
організації фізичного виховання і спортивного тренування, підготовка до
роботи як громадських інструкторів, тренерів і суддів; вдосконалення
спортивної майстерності студентів-спортсменів; виховання усвідомлення
необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.
До функцій роботи циклової комісії фізичного виховання в фаховому
коледжі відносять: організаційні, методичні, виховні і фахові.
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Організаційні функції роботи циклової комісії фізичного виховання формування штатів педагогічних працівників і навчально-допоміжного
персоналу; розподіл та затвердження педагогічного навантаження; участь у
профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами; співробітництво з
іншими цикловими комісіями закладів фахової передвищої освіти у освітній,
навчально-методичній, науково-дослідній роботі; вивчення, висвітлення
результатів роботи циклової комісії на інформаційному сайті коледжу.
Методичніі функції роботи циклової комісії фізичного виховання розроблення та оновлення робочих навчальних програм з дисципліни,
підготовка та видання методичних рекомендацій, розробка та застосування
новітніх методик, інформаційних та інноваційних методів навчання; вивчення,
узагальнення й поширення передового досвіду роботи викладачів, допомога
молодим

викладачам;

формування

планів

підвищення

кваліфікації

педагогічних працівників та контроль за їх виконанням.
Виховні функції роботи циклової комісії фізичного виховання проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового
способу життя; проведення заходів на патріотичну, оздоровчу та спортивні
тематики; оволодіння психолого-педагогічними уміннями та навичками
професійної

поведінки;

організація

і

проведення

семінарів,

науково-

практичних конференцій та збори з актуальних проблем фізичної культури і
спорту.
Фахові функції роботи циклової комісії фізичного виховання - проведення
спортивних змагань різного рівня; впровадження в освітній процес новітніх
здоров’язбережувальних технологій; формування в студентської молоді основ
теоретичних знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з
фізичного і спортивного виховання, масового спортуі; забезпечення у
студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних
та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових
здібностей, працездатності.
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З метою розвитку професійної компетентності викладачів фізичного
виховання в системі методичної роботи фахового коледжу доцільно створити
на цикловій комісії методичну комісію з числа викладачів-методистів. Голова
методичної комісії входить до складу методичної ради коледжу. Методична
комісія розглядає питання аналізу якості робочих навчальних програм,
розробляє навчально-методичні документи, здійснює організацію відвідування
відкритих занять та їх обговорення, впроваджує рекомендації щодо
вдосконалення організації та забезпечення самостійної роботи студентів,
аналізує якість підготовки студентів. Рекомендації методичної комісії,
розглядаються та схвалюються на засіданні циклової комісії і є обов’язковим
для практичних дій всіх викладачів циклової комісії фізичного виховання.
На засіданнях циклової комісії фізичного виховання розглядаються та
затверджуються: план роботи циклової комісії фізичного виховання на
навчальний рік, який складається з таких розділів: навчально-методична
робота, організаційно-методична робота, спортивно-масова робота; план
виховної роботи циклової комісії на навчальний рік; план засідань циклової
комісії фізичного виховання на навчальний рік; план видання методичних
рекомендацій; план проведення методичних семінарів циклової комісії
фізичного виховання; положення про спартакіаду фахового коледжу; календар
спортивно-масових

заходів

циклової

комісії

фізичного

виховання

та

спортивного клубу коледжу на навчальний рік.
Основними

структурними

елементами

розвитку

професійної

компетентності викладачів циклової комісії фізичного виховання в системі
методичної роботи фахового коледжу є: теоретичні педагогічні знання,
практичні уміння та особистісні якості викладача.
Теоретичні

педагогічні

знання

передбачають

зміст

психолого-

педагогічних знань, які визначені навчальними програмами. Психологопедагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою розвитку професійної
компетентності. На цикловій комісії викладачами фізичного виховання

42

розроблено конспекти практичних занять з кожного модулю дисципліни, які
постійно оновлюються та поповнюються.
Реалізація технології забезпечує розвиток професійної компетентності
викладачів фізичного виховання за такими етапами:
- організаційний,
- фахово-методичний,
- процесуально-діяльнісний,
- аналітично-узагальнювальний.
На організаційному етапі визначаються утрудження в педагогічній
діяльності викладачів, рівень їх професійної компетентності; розробляються
програми

розвитку

професійної

компетентності

викладачів

фізичного

виховання.
На фахово-методичному етапі викладачі беруть участь у науковометодичних та науково-практичних заходах закладу, регіону, області тощо.
На процесуально-діяльнісному етапі впроваджуються набуті знання з
теорії та методики викладацької діяльності, участь в інноваційній педагогічній
діяльності, залучення викладачів до всіх заходів з розвитку професійної
компетентності.
На аналітично-узагальнювальному етапі проводиться аналіз динаміки
розвитку професійної компетентності викладачів та обговорюються подальші
напрямки професійно-педагогічного саморозвитку.
До основних методичних документів циклової комісії фізичного
виховання відноситься навчально-методичний комплекс дисципліни, який
включає навчальну програму з дисципліни «Фізичне виховання»; структурнологічну схему вивчення дисципліни в сукупності з іншими предметами;
робочу навчальну програму, що уточнює зміст і методику викладання кожної
теми навчальної дисципліни на навчальний рік; навчальні посібники за
програмою дисципліни «Фізичне виховання»; лекції за темами навчальної
дисципліни «Фізичне виховання»; журнали, плани, графіки, передбачені
програмою, накази з організації освітнього процесу; методичні рекомендації

43

викладачам та студентам щодо їх застосування на заняттях; накази,
нормативні акти у галузі освіти; методичні розробки, видані викладачами
циклової комісії; індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік.
До навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами циклової
комісії фізичного виховання відносяться:
- плани конспектів практичних занять та методичні рекомендації
для студентів різного напряму підготовки;
- завдання на практичні заняття і методичні рекомендації для
студентів усіх спеціальностей та усіх напрямів підготовки;
- плани підготовки різних видів занять та методичні рекомендації
викладачам щодо їх проведення;
- методичні розробки для підготовки та проведення зі студентами
майстер-класів, ігор;
- загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи з
групами спортивного вдосконалення, написання рефератів;
- нормативні вимоги проміжного та підсумкового контролю
здобувачів освіти з дисципліни «Фізичне виховання».
Плани та методичні розробки щодо проведення навчальних занять
розробляються на цикловій комісії, обговорюються на засіданні комісії і
затверджуються головою циклової комісії.
Викладачами циклової комісії розробляються та випускаються методичні
рекомендації для практичних та самостійних занять здобувачів освіти з
фізичного

виховання

та

груп

спортивного

вдосконалення,

які

використовуються викладачами та студентами коледжу. Всі методичні
розробки комісії присутні в бібліотеці коледжу на електронних та паперових
носіях. Студенти використовують цю інформацію для використання та
вдосконалення своїх знань, умінь та навичок. Студенти, звільнені від занять з
фізичного виховання за станом здоров’я, вивчають теоретичний курс
програми та складають залік.
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Основною метою викладання дисципліни «Фізичне виховання» в
фаховому коледжі є оздоровлення студентів та впровадження в освітній
процес здорового способу життя, тому основними напрамами теоретичної
підготовки студентів є: «Основи здорового способу життя»; «Основи
організації і методика ефективних видів і форм рухової діяльності,
застосовування їх на практиці у своїй фізичній активності»; «Методика
оздоровлення і фізичное удосконалення традиційними і нетрадиційними
засобами та методами фізичної культури»; «Професійно-прикладна фізична
підготовка й уміння застосовувати її на практиці»; «Основи фізичного
виховання різних верств населення»; «Навички до щоденних занять
фізичними вправами у різноманітних раціональних формах»; «Систематичне
фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю»; «Відомчі
нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості»; «Головні
цінності фізичної культури і спорту».
Отже, методична робота є важливою ланкою в організації роботи
циклової комісії фізичного виховання, одним із важливих завдань якої в
фаховому коледжі є розвиток професійної компетентності викладачів
фізичного виховання.
Методична робота циклової комісії фізичного виховання в закладі
фахової передвищої освіти сприяє організації освітнього та виховного
процесу,

підготовці

здорової

гармонійно-розвиненої

особистості

та

висококваліфікованого фахівця; спонукає кожного викладача до підвищення
свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного
колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися
педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечує підтримання в
педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку нового.

45

2.3. Відбір змісту розвитку професійної компетентності викладачів
фізичного виховання в системі методичної роботи фахового коледжу

Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання
охоплює загальне входження в професію, що передбачає оволодіння
професійними теоретичними знаннями в системі методичної роботи,
ознайомлення зі стандартами педагогічної освіти – все те, що впливає на
формування загальної професійної компетентності, яка характеризується
творчим індивідуальним стилем педагогічної діяльності, інноваційним
підходом до організації освітнього процесу, розвинутою педагогічною
рефлексією. Розвиток психології та педагогіки, інтерес до особистості та її
потенційних можливостей, розуміння освіти як безперервного процесу, що
характеризує життєдіяльність сучасної людини, зумовили підвищений інтерес
до питань розвитку професійної компетентності викладачів закладів фахової
передвищої освіти.
Провідними тенденціями розвитку сучасної освіти є демократизація
освіти, зміни вимог до внутрішнього саморозвитку особистості, креативний
стиль індивідуального та суспільного життя людини, свобода педагогічної
творчості, застосування сучасних технологій навчання майбутніх фахівців,
новітні тенденції викладання навчальних дисциплін.
О. Г. Шалар вважає, що тільки на рефлексійній основі забезпечується
самоорганізація високого рівня професійної компетентності викладачів. Без
певної роботи над собою не можливо досягти професіоналізму. Ставлення
професійної самосвідомості викладачів фізичного виховання ґрунтуються на
самооцінці себе як професіонала.
До змісту професійно-педагогічної підготовки викладачів фізичного
виховання відносимо дисципліни соціально-гуманітарної, медико-біологічної,
професійної

та

організаційно-практичної

підготовки,

які

за

рахунок

розширеного їхньго змісту спрямовані на формування розвитку професійної
компетентності

викладачів

фізичного

виховання.

Форми

та

методи
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професійно-педагогічної підготовки спрямовують на формування знань, вмінь,
розуміння та усвідомлення практичного досвіду необхідного до організації
професійної діяльності викладачів фізичного виховання на засадах аксіології.
Визначено, що зміст методичної роботи фахового коледжу обов’язково
включає: вивчення викладачами основних державних нормативних документів
про освіту; знання актуальних проблем фундаментальних, психологопедагогічних наук; впровадження інноваційних технологій навчання і
передового педагогічного досвіду; участь у науково-дослідній роботі, науковопрактичних конференціях, семінарах, конкурсах професійної майстерності та
ін.
Нові напрями у змісті методичної роботи в закладах фахової передвищої
освіти пов’язуються з реалізацією державних стандартів освіти, принципів
ступеневої безперервної освіти.
При формуванні змісту розвитку професійної компетентності викладачів
фізичного виховання необхідно врахувати такі аспекти: світоглядне значення
предмета, що дає змогу зрозуміти закони суспільного та природного розвитку,
здійснення аналізу суспільних явищ і процесів; пізнавальне значення
предмета, його можливості щодо розвитку світогляду студента дає цікаві,
потрібні

знання,

особистості;

стимулює

суспільне

розвиток

значення

пізнавальної

предмета,

його

активності
роль

у

кожної

науковому,

суспільному, культурному та економічному житті країни; практичне значення
предмета для кожного студента зокрема (зв’язок із визначеною професією,
можливість оволодіння корисними вміннями та навичками); легкість
засвоєння цього предмета, до якого студент виявляє інтерес; якість викладання
означеного предмета.
Зміст педагогічної освіти повинен охоплювати елементи професійного
самовдосконалення. У проекті Етичного кодексу українського педагога
проблема самовдосконалення є однією зі складових обов’язків педагога –
свідомо оцінити роль, яку він може виконати в конкретному випадку залежно
від своєї компетентності, інтелекту, обставин та середовища; професійна
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компетентність та авторитет педагога ґрунтується на його здатності бути
стриманим,

чуйним,

доброзичливим,

принциповим,

творчим,

здатним

засвоювати передовий досвід і передати його іншим; педагог відповідальний
за безперервне підвищення та удосконалення професійного рівня та
самовдосконалення; педагог здобуває, застосовує і поглиблює наукові знання,
поширює відповідну інформацію серед студентів, колег і громадськості,
одержує консультації і використовує допомогу інших спеціалістів, якщо це
необхідно; педагог-керівник закладу вищої освіти, формуючи педагогічний
колектив, усвідомлює власну відповідальність за підтримку та розвиток
професійної компетентності педагогічного колективу.
Зміст розвитку професійної

компетентності викладачів фізичного

виховання обумовлений потребами універсального розвитку культури. Саме
тому, перед викладачами фізичного виховання, встають завдання розвитку
найважливіших якостей педагога, залучення його до активних способів
освоєння педагогічного досвіду з метою його використання у освітній
діяльності зі студентами. Зміст професійної компетентності викладачів
фізичного виховання передбачає пропаганду до здорового способу життя та
творчого вирішення завдань здоров’язбережувальної освіти.
Проаналізувавши сучасні положення, концепції та наукові дослідження у
галузі професійної компетентності викладачів фізичного виховання фахового
коледжу визначено, що основні положення концепції професійно-педагогічної
підготовки викладачів фізичного виховання ґрунтуються на засадах аксіології.
Перевірка

практичних

занять

на

цмкловій

комісії

проводиться

керівництвом фахового коледжу, методистами, головою циклової комісії з
метою визначення наукового і методичного рівня навчального заняття,
ступеня досягнення навчальної і виховної мети, рівня підготовки викладача. За
результатами контролю практичних занять проводиться їх детальний аналіз.
Висновки, зауваження та рекомендації щодо вдосконалення змісту і методики
проведення

практичного

заняття

відображаються

в

журналі
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взаємовідвідування практичних занять і доводяться до відома викладацького
складу циклової комісії.
Структурування нового змісту освіти ставить перед закладами фахової
передвищої

освіти

проблему

розвитку

професійної

компетентності

педагогічних працівників. Вирішити дану проблему можливо лише створивши
в закладі освіти комплекс спеціальних педагогічних умов, відбору форми і
змісту методичної роботи. Тому система методичної роботи закладу фахової
передвищої освіти підвищує професійну компетентність викладачів.
Визначаючи особливості формування змісту розвитку професійної
компетентності викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи
фахового коледжу на засадах аксіологiї, розглядатимемо «зміст» як суть, мету,
розумну основу, внутрішнюо собливість, призначення чого-небудь. Змiст
роботи викладачів циклової комісії фізичного виховання визначений наявними
в фаховому коледжі вiдповiдними документами: освітніми програмами
підготовки

та

освiтньо-квалiфiкацiйними

характеристиками

підготовки

фахiвцiв на початковому рівні вищої освіти; навчальними планами,
затвердженими директором коледжу та погодженими у встановленому
порядку.
Індивідуальні плани роботи викладачів фізичного виховання складені
відповідно до державних стандартів освіти, згідно iз запропонованою у
дисциплінарних

блоках

орієнтацією,

що

враховує

сфери

майбутньої

професійної діяльності.
Зміст освіти найповніше розкривається в навчальних планах та програмах
фахової підготовки, тому аналіз змісту розвитку професійної компетентності
викладачів циклової комісії фізичного виховання доцільно проводити за
розробленим системним підходом: цикли навчальних дисциплін відповідно до
навчальних планів підготовки; кількість годин самостійної роботи; форма
контролю (залік) та кількість відведених на це годин.
Самостійна робота в змiстi розвитку професійної компетентності
викладачів циклової комісії фізичного виховання в системі методичної роботи
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є основним засобом засвоєння викладачами навчального матеріалу в час,
вільний вiд обов’язкових навчальних занять за розкладом. Зміст самостійної
роботи з дисципліни «Фізичне виховання» визначається робочою програмою
дисципліни.
Зміст дисципліни «Фізичне виховання» в фаховому коледжі складається з
навчальних (практичних) занять, самостійної роботи та нормативних вимог
(контрольні заходи).
На практичних заняттях викладачі організовують детальний розгляд
студентами окремих теоретичних положень модулів дисципліни та формують
вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального
виконання студентом відповідних завдань.
Таким чином, практичні заняття в навчальних планах дисципліни
«Фізичне

виховання»

сприяють

розвитку

професійної

компетентності

викладачів, а також формуванню компонентів професійної компетентності:
мотиваційно-ціннісного, що характеризується усвідомленням значущості
викладачів; наявністю позитивного мотиву, зацікавленостi та захопленості
предметом; задоволеністю власною викладацькою дiяльнiстю у закладі
освіти;

когнітивно-процесуального,

що

містить

у

собі

педагогічні,

методологічні та професійні знання, умови та фактори, які сприяють
саморозвитку, самовдосконаленню та високим досягненням в професійній
галузі; розвивально-виховного, який визначається педагогічною майстерністю
та творчістю, здатністю до саморозвитку, здатністю до навчання упродовж
життя; здоров’язбережувального, що містить знання, уміння, спрямовані на
збереження здоров’я людини, впровадженню здорового способу життя,
набуття вмінь аналізувати, оцінювати, контролювати власної, особистої та
професійної діяльності щодо здоров’язбереження; комунікативного, який
містить комунікативні уміння й навички та здатність запобіганню конфліктам.
В

сукупності

виховання

та

продуктивнiсть

компоненти
розвиток

професійної
якостей

педагогiчної

компетентності

особистостi,

дiяльностi:

якi

передбачають

пiдвищуватимуть

самостiйнiсть,

самоконтроль,
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творчiсть, креативнiсть, об’єктивнiсть, вимогливiсть, готовнiсть до подолання
труднощiв, оптимізм.
Основною

метою

професійно-педагогічної

підготовки

викладачів

циклової комісії фізичного виховання полягає у формуванні готовності до
професійної діяльності на засадах аксіології. Дана мета може бути реалізована
при умовах формування у викладачів фізичного виховання професійної
компетентності, яка спрямована на усвідомлення й збереження здоров’я
студента та його особистості як найвищої цінності педагогічного процесу.
Дана компетентість потребує: формування мотивації викладачів фізичного
виховання до діяльності на засадах аксіології, знання та розуміння
викладачами

фізичного

виховання

основних

положень

аксіології,

усвідомлення та додержання педагогічних цінностей, а також сформованості
професійно-особистісних цінностей викладача фізичного виховання. Основу
аксіологічної

компетентності

складають

системи

загальнолюдських,

національних, професійних та особистісних цінностей.
Основними

структурними

елементами

професійної

компетентності

викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи фахового
коледжу є: теоретичні педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості
педагога.

Зміст

теоретичних

знань

викладачів

фізичного

виховання

визначається навчальними програмами з дисципліни «Фізичне виховання».
Психолого-педагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою професійної
компетентності викладачів фізичного виховання, а це є основою формування
гуманістично-орієнтованого мислення педагогів. Практичне розв’язання
педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, передумовою яких є
теоретичні, практичні і методичні знання.
Предметом вивчення дисципліни «Фізичне виховання» є фізичний
розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основних
життєво-важливих рухових навичок, вмінь.
Об’єктом вивчення дисципліни «Фізичне виховання» є процес фізичного
виховання студентів фахового коледжу. У результаті вивчення дисципліни
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«Фізичне виховання» здобувачі освіти повинні знати: місце фізичної культури
і спорту в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і
фахової діяльності; основні положення організації освітнього процесу з
фізичного виховання в закладах фахової передвищої аграрної освіти; основні
компоненти здорового способу життя й ролі регулярної рухової активності;
основи методики самоконтролю в процесі занять фізичними вправами;
теоретично-методичні основи оздоровчого тренування; принципи підбору
фізичних вправ, їх компонування та послідовність використання; засоби та
методики розвитку рухових якостей; правила запобігання фізичній перевтомі,
перетренуванню, іншим кризовим проявам; тести і контрольні нормативи
визначення рівня рухової підготовленості; методику проведення підготовчих
та відновлювальних форм фізичної активності в режимі навчальної праці
здобувачів освіти та професійної діяльності фахівців.
Уміти: використовувати у повсякденні, уміння і навички, набуті в процесі
навчання в коледжі; використовувати фізичні вправи з метою збереження та
зміцнення

власного

здоров’я

і

забезпечення

фахової

дієздатності;

використовувати відповідні види фізичних вправ та психофізичний тренінг
для профілактики захворювань, зміцнення здоров’я та підвищення розумової і
фізичної

працездатності;

дотримуватись

гігієнічних

вимог

у

процесі

оздоровлення та спортивно-оздоровчих тренувань; використовувати засоби
фізичної культури з метою нівелювання впливу шкідливих чинників
професійної діяльності, профілактики захворювань та протистояння хибним
звичкам; застосовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, фізичного
розвитку та діяльності функціональних систем організму.
Не контролювати, а консультувати - така роль викладачів фізичного
виховання повинна бути в кожному навчальному закладі. Навчання за
інтерактивними методами створює нову педагогічну етику, яка базується на
взаєморозумінні. Спілкування студентів і викладачів набувають іншого
характеру – особистісного, коли панує довіра, підтримка, співчуття. Виникає
потреба діалогу як домінуючого навчального спілкування. Відбувається обмін
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думок, висуваються та обговорюються різні позиції, моделюється кінцевий
варіант. Створюється клімат, який заохочує до творчості. Отже, час вимагає
глибоко осмислювати педагогічну діяльність, знаходити шляхи розвитку
професійної компетентності, яка межує з майстерністю. Звичайно, що це
вимагає від викладачів застосування певних методів діяльності: підведення до
сприйняття змін (студенти повинні бути переконані, що зміна може принести
користь); заохочення до нових ідей (демонстрація викладачем свого
позитивного ставлення до цікавих пропозицій та оригінальних ідей і, взагалі,
до будь-якого висловлювання своєї думки стосовно існуючої проблеми);
толерантне ставлення до невдач (полегшення психологічних проблем,
заохочення до пошуку); постановка чітких цілей і забезпечення їх досягнення
(доступність пояснення, впевненість у необхідності дії, запропонованих
викладачем).
Одним із головних завдань викладачів циклової комісії фізичного
виховання є розробка змісту навчальної дисципліни «Фізичне виховання», яка
забезпечує у студентів фахового коледжу формування здорового способу
життя.
Особливості розвитку професійної компетентності викладачів фізичного
виховання в системі методичної роботи фахового коледжу полягає в тому, що
професійна компетентність розглядається як засіб не тільки формування
ціннісного ставлення до власного здоров’я, а й ціннісного ставлення до
здоров’я інших людей, що майбутній фахівець може забезпечити своєю
професійною діяльністю. Система методичної роботи фахового коледжу має
мати яскраво виражену аксіологічну спрямованість не тільки для профільних
спеціалістів, а й для викладачів непрофільних спеціальностей.
Тому провідним осередком у забезпеченні аксіологічної спрямованості
розвитку професійної компетентності викладачів фізичного виховання в
системі методичної роботи фахового коледжу є циклова комісія.
Значення розвитку професійної компетентності викладачів фізичного
виховання полягає в тому, що хоча викладачі фізичного виховання не є

53

викладачами фахових дисциплін, але працюючи на всіх відділеннях коледжу
вони можуть впроваджувати в освітній процес свою педагогічну майстерність
та ідею здорового способу життя.
Методика викладання навчальної дисципліни з фізичного виховання за
видами занять, передбачених тематичним планом: підготовка і читання курсу
лекцій (проведення практичних занять) за темами (тематика курсу лекцій
визначається навчальною програмою); підготовка і проведення практичних
занять і майстер-класів з групами спортивного вдосконалення з різних видів
спорту; підготовка та проведення розгляду студентами окремих теоретичних
(методичних,

організаційних)

положень

фізичного

виховання,

його

спеціалізованих напрямів, масового спорту у виді бесіди; підготовка і
написання рефератів, організація різних видів самопідготовки і методів
самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізичне виховання».
До самостійної роботи з фізичного виховання здобувачів освіти входить:
проведення самоконтролю за станом фізичного розвитку та рівнем фізичної
підготовленості згідно з вимогами щоденника фізичного самовдосконалення;
виконання комплексу вправ ранкової гімнастики; виконання мінімального
обсягу занять тижневого рухового навантаження.
Удосконалення методики викладання навчальної дисципліни «Фізичне
виховання» здійснюється за такими напрямами: вдосконалення форм і методів
навчання на основі модульної побудови тем; особливості застосування
специфічних форм навчання в процесі викладання навчальної дисципліни
«Фізичне виховання»: екскурсій, консультацій і співбесід (індивідуальних і
групових); вдосконалення системи контролю як за діяльністю викладачів, так і
за успішністю навчання на основі застосування рейтингових технологій;
підвищення ролі стажування навчання викладачів, придбання досвіду та
впровадження його в освітній процес.
Основною

метою

впровадження

методичної

системи

фізичного

виховання у освітній процес є здобуття студентом знань, навичок й умінь
рухової активності, самостійно вдосконалювати свій фізичний стан, зберігати
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здоров’я, бути суб’єктом фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримуватися
принципів здорового способу життя, сформувати здатність до активного
використання та реалізації у подальшому житті.
Для покращання системи фізичного виховання у закладах фахової
передвищої освіти необхідно на державному рівні вжити ряд організаційних
заходів, а саме: розробка сучасних освітніх програм з дисципліни «Фізичне
виховання» для студентів, які

обов’язково

повинні мати

оздоровчу

спрямованість, враховувати інтереси та уподобання студентів, відповідати
матеріальним,
враховувати

кліматичним,
особливості

природним

та

регіональним

майбутньої професійної діяльності;

традиціям,
узгодити

державні програми з навчальними планами та інструктивними листами
міністерств і відомств; добитися виконання державних програм з фізичного
виховання; залучити науковців до розробки нових методичних систем
фізичного виховання у різних галузевих закладах фахової передвищої освіти,
які були б адекватними до сучасних тенденцій суспільного розвитку,
спрямовані на реалізацію активних форм взаємодії суб’єктів освітнього та
оздоровчого процесу.
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РОЗДІЛ ІІІ
ФОРМИ І МЕТОДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ( з досвіду роботи Рівненського
економіко-технологічного коледжу НУВГП)
Аналіз нормативної освітньої документації дає можливість визначити
етапи вдосконалення теоретичної й методичної роботи як складової частини
розвитку професійної компетентності викладачів фізичного виховання в
фаховому коледжі.
Однією з основних вимог до фахової передвищої освіти сьогодення є та,
що охоплює уявлення про те, якою повинна бути сучасна людина, людинапрофесіонал, яке її призначення та роль у суспільстві, яке замовлення на її
освіту, які очікування від освіти у людини, суспільства. Освіта дедалі більше
орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу ініціативу,
самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів, що вимагає якісно нового
підходу до формування майбутнього фахівця.
Методи розвитку професійної компетентності викладачів фізичного
виховання фахового коледжу зорієнтовані на:
1) теоретичний аспект – засвоєння системи базових знань з теорії та
практики професійної педагогічної діяльності у закладі освіти;
2) практичний аспект – формування системи базових професійних умінь і
навичок;
3) особистісний аспект – розвиток і генералізація базових підсистем
професійних якостей, розвиток зрілої, позитивної професійної Я-концепції,
професійної рефлексії, активізація механізмів самоорганізації, мисленнєвої
діяльності.
Відтак, процес розвитку професійної компетентності викладача фахового
коледжу має передбачати активізацію процесів професійної самоорганізації
особистості та їх змістове (психолого-педагогічне) «наповнення».
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Сучасні напрями, засоби і раціональні методи фізичного виховання, що
створені в процесі творчої діяльності людства доцільно розглядати як
інноваційні технології фізичного виховання. Важливо наголосити, що до таких
технологій відносять також запозичені з метою творчого використання
оздоровчі системи різних народів світу. Тому логічним є висновок, що і для
педагогіки як науки про виховання, освіту і навчання, якій протягом довгого
періоду часу було притаманним педагогічне новаторство як оновлення
освітньої системи, провідним і визначальним критерієм її життєздатності,
відповідності соціальним запитам і потребам, конкурентоспроможності є
інноваційність.
Основною метою методики формування

спортивної майстерності

викладачів фізичного виховання є забезпечення високого рівня здоров’я
здобувачів освіти, оволодіння технікою виконання фізичних вправ, виховання
моральних та вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей (сили,
швидкості, витривалості, спритності, гнучкості) і на цій основі – досягнення
високих результатів в обраному виді спорту. Все це обов’язково має
передбачати

навчання

й

тренування

студентів-спортсменів

будь-якої

підготовки від новачка до майстра спорту.
Особливого значення в системі методичної роботи фахового коледжу
набуває методична робота циклової комісії. До основних форм і напрямів
методичної роботи циклової комісії фізичного виховання

у Рівненському

економіко-технологічному коледжі належать: навчально-методичні семінари;
засідання циклової комісії фізичного виховання з розгляду питань методики
навчання та виховання студентів; відкриті заняття; лекції, доповіді,
повідомлення з питань методики навчання, загальної педагогіки і психології;
розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, вдосконалення
матеріально-технічного

забезпечення

навчального

процесу;

проведення

педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх результатів у освітній
процес; вивчення та реалізація в освітньому процесі вимог керівних
документів,

передового

педагогічного

досвіду;

розробка

науково
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обґрунтованих

рекомендацій

щодо

планування

праці

педагогічних

працівників, студентів; проведення контролю навчальних занять.
Основною формою методичної роботи циклової комісії є засідання
комісії. Організація методичної роботи циклової комісії направлена на
удосконалення викладання дисципліни «Фізичне виховання», оптимізацію
освітнього процесу, покращення його методичного забезпечення.
Одними із основних форм роботи циклової комісії фізичного виховання
можна

виділити:

забезпечення

контроль

навчальних

занять;

матеріально-технічне

комісії; інноваційний розвиток; розвиток та підготовка

матеріалів до самореалізації; здоров’язбережувальне середовище; техніка
безпеки, та інше.
Зміст методичної роботи викладачів фізичного виховання цмклової
комісії полягає у проведенні методичних досліджень з метою удосконалення
освітнього

процесу,

педагогічному

впровадженні

обґрунтуванні

сучасних

змісту

навчальної

технологій

навчання,

дисципліни

комісії;

методичному забезпеченні освітнього процесу; удосконаленні навчальних
планів

та

програм,

визначенні

структурно-логічних

зв’язків

між

дисциплінами, навчальними курсами (теоретичними і практичними) з фаху;
розробленні, апробації та впровадженні нових навчальних дисциплін і курсів;
управлінні самостійною роботою студентів, активізації їх навчальної праці;
розробленні, рецензуванні та підготовці до видання навчальної та методичної
літератури; підвищенні кваліфікації викладачів; проведенні профорієнтаційної
роботи серед випускників шкіл у закладах освіти регіону.
«Фізичне виховання» є обов’язковим предметом навчальної програми у
фаховому коледжі. Заняття проводяться згідно з навчальною програмою
протягом усього періоду навчання і включаються у навчальні плани всіх
спеціальностей.
Методичні

підходи

викладання

дисципліни

«Фізичне

виховання»

відображаються у навчально-методичних матеріалах циклової комісії.
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Ефективною формою організації освітнього процесу у закладі фахової
передвищої освіти виступають практичні заняття, які сприяють формуванню
практичних умінь і навичок, передбачених компонентами професійної
компетентності

викладачів

закладу.

Зокрема,

розвиток

професійної

компетентності викладачів циклової комісії фізичного виховання із питань
оцінювання студентів здійснюється, зокрема, у процесі вивчення модулів
навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Основна мета вивчення
змістових модулів – це забезпечення фахової та професійної компетентності
викладачів

у

галузі

теорії

і

практики

педагогічного

оцінювання

з

використанням тестів та нормативних вимог, формування компетентностей з
проблеми оцінювання якості виконання різних видів навчальних завдань. На
практичних

заняттях

формуються

такі

необхідні

уміння:

вирішення

поставлених завдань; отримання та критичне опрацювання необхідної
інформації; робота з документацією (інструкціями, вказівками); визначення
професійної позиції та формування власної думки, її висловлювання;
використання різних технологій оцінювання, створюючи при цьому критерії
оцінювання.
Практичне заняття, як розвивальна й активна форма освітнього процесу,
сприяє виробленню у студентів навичок самостійного мислення, формуванню
у них інформаційної культури. Знаходження самостійного виходу з
проблемної ситуації дає позитивний не лише освітній, але й виховний ефект.
Процес мислення, самостійно знайдені аргументи, що з’явилися в результаті
вирішення проблемних ситуацій або аналітичних вправ, – це ті обставини, які
сприяють пошуку й утвердженню орієнтирів, професійних цінностей,
усвідомленню зв’язку з майбутньою професією.
Розвиток професійної компетентності викладачів фізичного виховання
Рівненського економіко-технологічного коледжу передбачає комплексне
розв’язання трьох груп педагогічних завдань: освітніх, виховних та
оздоровчих.
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Практичні заняття є основною формою фізичного виховання в закладах
фахової передвищої освіти. Вони плануються в навчальних планах з усіх
спеціальностей, їх проведення забезпечується викладачами циклової комісії
фізичного виховання. Однак ці заняття не можуть відновити дефіцит рухової
активності студентів, забезпечити відновлення їх розумової працездатності,
запобігти захворюванням, що розвиваються на тлі хронічної втоми. Тому
викладачі кафедри фізичного виховання цю проблему вирішують завдяки
плануванню та проведенню студентами самостійних занять із фізичного
виховання впродовж 4–6 годин на тиждень.
Діяльність сучасного фахового коледжу, а саме викладачів фізичного
виховання може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі,
професійно

та

ефективно

в

єдиній

системі

реалізуються

здоров’язбережувальні технології.
Тому, викладачами циклової комісії фізичного виховання Рівненського
економіко-технологічного коледжу постійно проводяться практичні семінари
із

здоров’язбережувальних

академічних
використання

груп,

а

також

технологій

для

практичні

здоров’язбережувальних

викладачів

заняття

зі

технологій

та

кураторів

студентами

під

час

щодо

виробничої

практики на підприємствах.
Під

системою

педагогічних

засобів,

які

уможливлюють

більш

раціональне використання форм і методів методичної роботи викладачів
фізичного виховання для розвитку професійної компетентності, слід розуміти
допоміжні чинники, способи дій, які забезпечують оптимальне досягнення
очікуваного результату. Саме тому доцільно визначити наступні вимоги до
використання
відповідати

системи

засобів:

зміст навчального

освітньо-кваліфікаційним

критеріям

матеріалу повинен

підготовки

майбутніх

фахівців на основі компетентнісного підходу; побудова стосунків у системі
викладач–студент за принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії, за якої значущу
роль виконують особистісні та професійні якості викладача; запропоновані
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засоби (навчальні ігри, практичні ситуації, теоретичні питання) повинні мати
широкий спектр впливу на розвиток професійної компетентності викладачів.
Для покращення відвідування занять студентами викладачі фізичного
виховання

Рівненського

економіко-технологічного

коледжу

широко

використовують методичне забезпечення практичних занять та методи
педагогічного впливу, а саме: метод індивідуального підходу до студентів;
використання нетрадиційних способів проведення занять; змагальний метод;
використання заохочувальних балів для рейтингової оцінки; залучення
кращих студентів до проведення занять в день самоврядування; метод
особистого прикладу викладача; проведення майстер-класів та зустрічей з
провідними спортсменами міста, області, України; товариські зустрічі між
викладачами та студентами з різних видів спорту; проведення спортивних
свят, презентацій спортивних секцій; відпрацювання пропущених занять у
зручний для студентів час.
Щорічно викладачі циклової коміісії публікують статті з питань фізичної
культури та спорту, беруть участь в наукових конференціях та науковопрактичних семінарах. Під керівництвом викладачів фізичного виховання
студенти готують доповіді на студентські науково-теоретичні конференції,
тези і статті для публікацій в науково-методичних збірниках.
Серед переважаючих засобів контролю формування мотивації досягнення
викладачі циклової комісії фізичного виховання Рівненського економікотехнологічного коледжу виділяють тренінг – форму активного навчання та
засвоєння нових умінь, навиків та знань.
Психологічний тренінг – це особлива форма групової роботи зі своїми
можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами. Він навчає новим
навичкам, допомагає освоїти інші психологічні можливості. Його особливість
у тому, що він вчить займати активну позицію, а засвоєння навичок
відбувається

в

процесі

відчування, діяння.

переживання,

особистого

досвіду

поведінки,

61

«Мозковий штурм» – це ефективна та відома інтерактивна технологія
колективного обговорення, яка спонукає учасників на виявлення уяви і
творчості шляхом вираження їх думок, допомагає знаходити декілька рішень
поставленої проблеми. Цей метод доцільно використовувати під час вивчання
теоретичного матеріалу. Спочатку викладач повідомляє проблему, яку треба
вирішити. Студенти обдумують її, озвучують, аналізують варіанти рішень та
обирають найбільш прийнятні для них.
Наприклад, у модулі «Рухливі і спортивні ігри» викладачі ставить такі
проблемні питання:
– «Чи потрібна безпека під час занять рухливими і спортивними іграми?»
– «Які правила безпеки ти застосував би під час ігор?»
– «Навіщо нам ігри?»
– «Що ми розвиваємо під час ігор?»
Під час вивчення теми «Атлетична гімнастика» викладачч задає наступні
питання:
– «Що краще: бути сильним чи слабким?»
– «Навіщо потрібна гнучкість?»
– «Значущість сили та гнучкості у повсякденному житті людини?»
– «Що вам дає мистецтво володіння власним тілом?»
Далі викладач пропонує студентам висловити свої ідеї. Студенти по черзі
висловлюють свої думки. Викладач спонукає студентів до висування нових
ідей, підтримує оригінальні. Разом зі студентами викладач аналізує та оцінює
всі запропоновані, навіть самі неймовірні ідеї. Таким чином, шляхом
правильно підібраних проблемних питань викладач активізує у студентів
мотивацію щодо вирішення завдань та цілей заняття. Означений метод
частіше використовується у підготовчій частині заняття.
Правильно органiзованi практичнi заняття мають важливе виховне й
практичне значення (реалiзують дидактичний принцип зв’язку теорiї з
практикою) i орiєнтованi на вирiшення таких завдань: поглиблення,
закрiплення i конкретизацiя знань, отриманих на лекцiях i в процесi
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самостiйної роботи; формування практичних умiнь i навичок, необхiдних у
майбутнiй професiйнiй дiяльностi; розвиток умiнь спостерiгати та пояснювати
явища,

що

вивчаються;

розвиток

самостiйностi.

Практичнi

завдання

передбачають використання усних вправ, письмових вправ, практичних та
фiзичних вправ. На практичних заняттях викладачі фізичного виховання
Рівненського економіко-технологічного коледжу використовують різні методи
навчання, а саме: словесні, наочні та практичні.
До словесних методів навчання на практичних заняттях відносимо:
розповідь, пояснення та інструктаж.
До наочних методів навчання відносимо демонстрацію поз і рухів. Показ
вправи викладачем або студентом. Це може бути взірцевий показ спеціально
підготовленим студентом, а аналіз помилок на прикладі непідготовленого
студента. Застосовується також опосередкована наочнiсть: малюнки, макети,
кiнофiльми, кiнокiльцiвки, кiнограми, хронограми, слайди, вiдеограми.
Практичні методи навчання широко використовуються викладачами
циклової комісії фізичного виховання на заняттях і поділяються на: навчання
руховим діям та удосконалення та закріплення рухових дій в ігрових умовах
(ігровий, змагальний методи), а також метод вправ для підвищення ступеня
розвитку рухових якостей до нормативних вимог.
Індівідуальна робота зі студентами в процесi професiйної пiдготовки є
формою органiзацiї освітнього процесу, що передбачає створення умов для як
найповнiшої реалiзацiї їхніх творчих можливостей через iндивiдуальноспрямований розвиток здiбностей, науково-дослiдну роботу i творчу
дiяльнiсть. Завдання для індивідуальної роботи передбачають планування
особистої стратегiї навчання; рацiональну органiзацiю часу при виконаннi
завдань; роботу з персональним комп’ютером; опрацювання лiтературних
джерел; виконання дослiдницької роботи, аналiз та iнтерпретацiю результатiв
дослiдження. Отож, iндивiдуальна робота в процесi розвитку професійної
компетентності викладачів фiзичного виховання на засадах методичної роботи
сприяє формуванню її мотиваційно-ціннісного, когнітивно-процесуальниого,
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розвивально-виховного,

здоров’язбережувальний

та

комунікативного

компонентiв.
Щорічно більшість студентів, викладачів та співробітників Рівненського
економіко-технологічного коледжу беруть участь у спортивних змаганнях
різного рівня. В коледжі щорічно проводиться традиційна студентська
спартакіада в три етапи: І етап – змагання першокурсників; ІІ етап – змагання
між збірними командами курсів; ІІІ етап – фінал спартакіади – змагання між
збірними командами відділень. Також проводяться спортивні свята: «Нумо,
хлопці», «Нумо, дівчата», «Богатирські ігри», «День бігуна», «Олімпійський
тиждень», «Олімпійський
спортивних

секцій»

та

день бігу», «День здоров’я», «Презентація
інші.

Щороку

університет

бере

участь

у

Всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх – спільна турбота».
Крім

цього

технологічного

збірні

коледжу

команди
беруть

студентів
участь

у

Рівненського
змаганнях

економіко-

Всеукраїнських

спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти України,
спартакіади серед закладів освіти області, району, міста.
Щорічно проводиться першість з видів спорту серед студентів, які
мешкають

в

гуртожитках.

Викладачі

та

співробітники

Рівненського

економіко-технологічного коледжу постійно беруть участь в спартакіаді
викладацького складу. Завдяки вмілому керівництву викладачів цмклової
комісії фізичного виховання студенти здобувають перемоги з різних видів
спорту як на міських, обласних так і всеукраїнських змаганнях (Додаток 1),
поповнюють ряди майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, пропагуючи
серед студентської молоді здоровий спосіб життя. Вся навчально-методична та
спортивно-масова робота постійно висвітлюється на сайті коледжу.
Реалізація вищезазначених планів передбачає детальну і ґрунтовну
роботу з удосконалення методики проведення практичних занять з фізичного
виховання та формування спортивної майстерності у студентів закладів
фахової передвиищої освіти.
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У Рівненському економіко-технологічному коледжі створено всі умови
для реалізації передових методик, використання передового педагогічного
досвіду як на практичних заняттях, так і на заняттях груп спортивного
вдосконалення. Все це передбачає навчання й тренування спортсменів будьякої підготовленості. Експериментальна перевірка визначених підходів та
узагальнення

теоретичних,

практичних

напрацювань

циклової

комісії

фізичного виховання у подальшому забезпечать ефективність процесу
викладання дисципліни «Фізичне виховання» в закладі, удосконалення умов
розвитку фізичних якостей студентів, організацію допомоги у зацікавленості
до занять спортом, самовдосконаленню фізичної форми, формуванні стійкої
потреби здорового способу життя, вибору практичної основи самореалізації та
саморозвитку.
Таким

чином,

визначено

перспективи

вдосконалення

розвитку

професійної компетентності викладачів фізичного виховання в системі
методичної роботи фахового коледжу, які сприятимуть розвитку потреби у
студентів вести здоровий спосіб життя та виступати засобом збереження
здоров’я людини.
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ДОДАТОК 1
РЕЗУЛЬТАТИ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
РІВНЕНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ НУВГП
у 2019 – 2020 рр.
№
з/п

Вид спорту

Місце

Спартакіада м.Рівне серед ЗВО І-ІІ р.а
1.

Кульова стрільба

І місце

2.

Плавання

І місце

3.

Волейбол (дівчата)

І місце

4.

Міні-футбол

І місце

5.

Легка атлетика

ІІ місце

6.

Баскетбол 3х3 (хлопці)

І місце

7.

Баскетбол 3х3 (дівчата)

І місце

8.

Шахи

І місце

9.

Настільний теніс

ІІ місце

10.

Баскетбол (дівчата)

І місце

11.

Баскетбол (хлопці)

І місце

Спартакіада Рівненської області серед ЗВО І-ІІ р.а.
1.

Настільний теніс (дівчата)

ІІ місце

2.

Шахи (хлопці)

ІІ місце

3.

Баскетбол 3х3 (дівчата)

І місце

4.

Баскетбол 3х3 (хлопці)

І місце

5.

Волейбол (дівчата)

І місце

6.

Настільний теніс (дівчата)

ІІ місце
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