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ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ МАЙБУТНЬОГО  

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОШ 
 
В рамках підготовки майбутнього вчителя до фізкультурно-

спортивної діяльності в ЗОШ знання, якими має оволодіти для 
необхідності розкриття уявлення про фізкультурно-спортивну діяльність 
як найважливіший засіб зміцнення здоров’я школярів, її зміст, способи 
використання в життєдіяльності людини. 

У професійній підготовці студентів навчальний теоретичний і 
практичний матеріал з фізичної культури І. Федуліна умовно розподіляє 
на основний, в процесі освоєння якого всі студенти опановують 
системою знань, практичних умінь і навичок, і додатковий, пов’язаний з 
поглибленим освоєнням окремих розділів навчальної програми і 
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обумовлений особливостями занять в різних навчальних відділеннях 
(основному, спеціальному, спортивному). Вивчення та освоєння 
основного і додаткового матеріалу в процесі обов’язкових та 
факультативних занять розраховане на весь період навчання у ВНЗ, що 
створює сприятливі умови для оволодіння методичними та практичними 
вміннями і навичками педагогічної діяльності [6, с. 45]. 

М. Віленський[2], С. Єремєєв [3], Л. Сущенко [5] обґрунтовують 
необхідність володіння студентами «системно-впорядкованими і 
комплексними знаннями, які охоплюють: філософські, соціальні, 
природничі, психолого-педагогічні, спеціальні і практичні питання 
фізичної культури» [3, с. 32]. 

Класифікуючи знання в галузі фізичної культури, В. Бальсевич 
поділив їх на чотири рівня. Перший рівень включає соціальні та 
біологічні знання та їх взаємодію в процесі фізичного виховання 
людини. Другий рівень складають фундаментальні та технологічні 
аспекти знання про соціальні і біологічні детермінанти процесів 
освоєння фізкультурних цінностей. Третій і четвертий рівні знань 
представляються дисциплінами (філософією, соціологією, психологією, 
педагогікою, фізіологією та ін.) [1]. 

Отже, змістовні основи майбутнього вчителя до фізкультурно-
спортивної діяльності ЗОШ включають в себе професійні знання, які 
визначаються як сукупність психолого-педагогічних, медико-
біологічних, прикладних і технологічних знань. 

Психолого-педагогічні знання визначають рівень професійно-
педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, від якої 
залежить результативність в організації та проведенні фізкультурно-
спортивної роботи в школі. 

Медико-біологічні знання забезпечують обґрунтування методики 
фізкультурно-спортивної діяльності в умовах школи, дозволяють 
грамотно впливати фізичними вправами на організм учнів. Цей блок 
включає в себе знання закономірностей організації і проведення заходів з 
фізкультурно-спортивної спрямованості в школі, умов оптимального 
дозування навантаження на основі врахування вікових та статевих 
особливостей розвитку, стану здоров’я і рівня фізичної підготовленості 
школярів. 

Прикладні знання мають безпосередній зв’язок з майбутньою 
професійною діяльністю, їх можна отримати в процесі фізичного 
виховання, на лекціях з фахових дисциплін, під час коротких 
методичних бесід і установок на методико-практичних та навчально-
тренувальних заняттях, шляхом самостійного вивчення літератури.  

В рамках фізкультурного виховання І. Нікулін розглядає прикладні 
знання в двох аспектах: по-перше, як один з компонентів змісту 
фізкультурної освіти, представлений в навчальному предметі «Фізична 
культура» у вигляді дидактично обґрунтованої системи фактів, понять, 
принципів, якими володіє теорія фізичної культури, по-друге, як 
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надбання кожної людини, яке вона набуває в процесі навчання і може 
використовувати в процесі свого фізичного вдосконалення або для 
досягнення інших цілей.  

Технологічні знання дозволяють майбутньому вчителю фізичної 
культури грамотно застосовувати різні методики організації 
фізкультурно-спортивних заходів з урахуванням реальних умов 
функціонування сучасних загальноосвітніх шкіл. 

Освоєння професійних знань в єдності з практичними вміннями і 
навичками становить зміст підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури до фізкультурно-спортивної діяльності з учнями 
загальноосвітньої школи. Проте, як зазначає І. Нікулін, освоєння знань 
має поєднуватися зі створенням умов для стимулювання пізнавальної 
активності, оволодіння методами пошуку і використання потрібної 
інформації, а також методами аналізу дій на основі осмисленого 
ставлення до фізкультурно-спортивної діяльності [4, с. 65-66]. 

Формування знань у фізичній культурі має відмінні риси, 
обумовлені своєрідністю завдань фізичного виховання, характером 
навчально-пізнавальної діяльності, місцем теоретичного матеріалу в 
структурі і змісті занять фізичними вправами. Своєрідність навчального 
пізнання в фізичному вихованні відрізняється тим, що джерелом знань є 
не тільки інформація вчителя, але і сама рухова діяльність учнів: на 
основі м’язевих відчуттів і осмислення результатів виконання фізичних 
вправ, учень пізнає закономірності рухів, отримує уявлення про вплив 
вправ на прояв функцій окремих систем організму, переконується в 
значущості занять. Причому деякі, абсолютно необхідні для засвоєння 
рухових дій знання (наприклад, про ступінь нервово-м’язевих зусиль при 
відштовхуванні в бігу та стрибках, про рухові можливості власного 
організму тощо) можуть бути набуті тільки при виконанні самих дій.  

Отже, знання з фізичної культури ‒ це певна система фактів, понять 
закономірностей, що лежать в основі правильно організованого 
фізичного виховання.  

Нами розроблений перелік знань, необхідних для здійснення 
фізкультурно-спортивної діяльності в ЗОШ. Ці знання мають 
багаторівневий характер (таблиця 1). 

Отже, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури можна відзначити, що 
для проведення навчальної роботи з формування знань для використання 
їх у фізкультурно-спортивній діяльності в ЗОШ необхідне володіння 
основними поняттями цієї діяльності та методами її здійснення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

МУЛЬТИМЕДІА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів 

у інформатизації навчального процесу. Вони здатні забезпечити 
середовище для формування та розвитку інформаційної, комунікативної 
ключових компетентностей. Саме ці технології відкривають принципово 
нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в коледжі. 
Організація занять із використанням мультимедіа-технологій дає 
можливість наочно демонструвати можливості програмного 
забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення 


