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достатньої фінансової зацікавленості для підвищення свого професійного 
рівня. 

2. Законодавча система по регламентації роботи громадських 
організацій та професійних об’єднань в Україні не досконала, не дозволяє 
заробляти кошти і витрачати їх на потреби організації, що є їх цільовим 
призначенням. Тільки на пожертвах та членських внесках не можливо 
зібрати необхідні кошти для ведення професійної діяльності, для 
залучення  професійних менеджерів, розробки власних  проектів участі в 
міжнародних заходах. 

3. Освітні громадські організації в Україні ще не стали платформою, 
яка би могла проводити експертизи, давати оцінку якості певним 
проектам та окремим особам, які висуваються на керівні посади в учбових 
закладах. 

4. Недостатня інформаційна підтримка в соціальних мережах. Часто 
відсутня навіть сторінка в інтернеті з описом діяльності професійної 
організації англійською мовою. 

5. Сформувались міні групи грантоотримувачів в Україні, як правило 
у великих містах, які перехоплюють кошти міжнародних фондів і 
спонсорів. Вони не зацікавлені навчати периферійних колег в написані 
грантових проектів. Інформація про деякі гранти взагалі не доходить до 
пересічного освітянина. 

З власного досвіду знаю, що всі міжнародні професійні організації 
пов’язані єдиною системою комунікацій і практикою проведення заходів 
в різних країнах. Ці організації – впливові і лобіюють інтереси своїх 
членів перед урядом, вносять пропозиції до законодавчих органів влади, 
пропагують національну науку та освіту. Тільки професіонал зрозуміє 
свого колегу на професійному рівні. Тільки знайомство і відвідування 
країн на запрошення колег –  породжує довіру, і тільки довіра робить 
продуктивною співпрацю. Тільки визнання на міжнародному рівні 
наукових досягнень професіоналів просуває їх і країну вперед, формує 
розвинуте інтегроване освітнє середовище. 

 
А. В. ФІСЕНКО  

Сумська філія Харківського  
національного університету внутрішніх справ 

С. В. ЧЕРЕДНІЧЕНКО  
Інститут фізичної культури Сумського державного  
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 
 
Професійна підготовка майбутнього викладача фізичної культури у 

вищій педагогічній школі являє собою процес становлення його 
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особистості, розвитку загальної і професійної педагогічної культури, 
компетентності, професійних компетенцій, що виступають передумовою 
ефективної майбутньої професійної діяльності викладача у ВНЗ [1].  

 Професійна готовність викладача фізичної культури виступає як 
цілісний стан особистості, що виражає якісні характеристики її 
спрямованості, свідомості, професійної позиції, іміджу, рівня оволодіння 
професійно-педагогічними діями.  

 Педагогічна технологія професійної підготовки фахівців в галузі 
фізичної культури є алгоритмом послідовної реалізації спроектованої 
цілісної системи навчально-виховного процесу. Цей алгоритм передбачає 
чітко визначений набір відповідності і взаємозв'язку елементів 
педагогічної діяльності [2].  

 Загальнопедагогічна підготовка майбутнього викладача фізичної 
культури являє собою процес і результат вивчення педагогічних 
дисциплін і проходження педагогічної практики, коли відбувається 
формування професійно-педагогічної готовності до професійної 
діяльності ВНЗ.  

 В Україні структурними компонентами загально-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури виступають навчально-
пізнавальна, практична і самостійна практична діяльність. Основними 
критеріями рівня сформованості загально-педагогічної готовності 
майбутніх учителів виступають: педагогічна спрямованість, суб’єктна 
позиція, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння педагогічними 
діями й операціями [3].  

 Стратегія і тактика загально-педагогічної підготовки майбутнього 
виладача фізичної культури будується на основі таких принципів: 
професійно-педагогічної спрямованості; інтегративності; системності; 
індивідуалізації і диференціації; єдності загального, особистісного і 
індивідуального. Технологія загально-педагогічної підготовки 
майбутнього учителя фізичної культури являє собою цілісну сукупність 
дій, операцій і процедур, поетапно здійснюваних за наступним 
алгоритмом: діагностика розвитку загально-педагогічної підготовки 
вчителя – поетапний розвиток загально-педагогічної культури за 
допомогою спеціально організованого навчання; діагностика розвитку 
загально- педагогічної підготовки – корекція обраної спочатку стратегії і 
тактики навчання [4].  

 Психолого-педагогічними засадами ефективності загально-
педагогічної підготовки викладача фізичної культури виступають: 
фундаменталізація навчального матеріалу; системна організація процесу 
пізнання педагогічної дійсності; формування методологічного мислення 
майбутнього вчителя; актуалізація людинотворчої сутності професійної 
діяльності майбутнього учителя фізичної культури; інтеграція 
теоретичної і практичної складової загально-педагогічної підготовки [5].  
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 Університетська підготовка фахівців фізичного виховання та 
спорту, що спрямовується на поєднання фундаментальної теоретичної 
освіти й професійної практики, спеціалізованої на різних етапах навчання, 
здійснюється за умов пріоритету спеціальних гуманітарних дисциплін над 
дисциплінами природничо-науковими; багатоступенева підготовка 
фахівців фізичного виховання та спорту різних профілів зумовлює 
необхідність базового і спеціалізованого етапів, організація та зміст 
навчання на яких принципово відрізняються; базова підготовка 
спрямовується на оволодіння студентами всього комплексу дисциплін, що 
пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, у тому числі 
дисциплін організаційно-управлінських і економічних; спеціалізована 
підготовка не торкається вивчення допоміжних та інших дисциплін. 
Професійна підготовка магістрів у діяльності вищих навчальних закладів 
зарубіжних країн відрізняється варіативністю змісту й напрямів 
навчальних програм.  

 Одним із сучасних засобів оптимізації процесу професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних 
закладах України є впровадження нових педагогічних технологій, у тому 
числі й інформаційних. Інформатизація освіти передбачає спрямованість 
системи професійної підготовки на формування інформаційного 
середовища у ВНЗ, широке застосування в навчальному процесі нових 
педагогічних, у тому числі й, інформаційних технологій.  

 Так, готовність майбутніх викладачів до застосування 
інформаційних технологій у професійній діяльності можна розглядати як 
складову загальної професійно-педагогічної готовності студента до 
діяльності, що характеризується здатністю педагога застосовувати 
інформаційні технології для забезпечення процесу фізичного виховання 
студентів й аналізу його результатів та вміння передавати студентам 
спеціально відібраний і дидактично опрацьований за допомогою засобів 
інформаційних технологій навчальний матеріал [6].  

У педагогічній науці й практиці професійна підготовка майбутніх 
викладачів фізичної культури розглядається як така, що спрямована на 
підготовку студентів вищих навчальних закладів до виконання 
конкретних видів професійної діяльності в галузі «Фізична культура та 
спорт», оволодіння ними сукупністю знань про людину і фізичну 
культуру, розвиток емоційно-ціннісних відношень, моральних норм, 
умінь передавати цінності фізичної культури студентам. У сучасних 
умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес вчених до 
інформаційних технологій, їх засобів та можливостей застосування в 
галузі фізичного виховання і спорту. Застосування інформаційних 
технологій в даній галузі оптимізує навчальний процес, діяльність 
вчителя й учнів, сприяє якісному засвоєнню ними навчального матеріалу. 
Інформаційні технології вимагають від майбутніх викладачів даної галузі 
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підвищення їх загальної інформаційної культури, знань та вмінь 
застосовувати ці технології у професійній діяльності.  

 
Література 

1. Кобяков Ю. П. Проектирование и реализация 
здоровьеразвивающей технологии физического воспитания студентов 
вузов: дисс. . . докт. пед. наук: 13. 00. 08. / Ю. П. Кобяков. – Москва, 2006. 
– 350 с.  

2. Курдюков Б. Ф. Теория и методология модернизации процесса 
профессиональной подготовки специалистов физической культуры в 
системе Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і 
психологія 8 высшего образования: дисс. . . . докт. пед. наук: 13. 00. 08. / 
Б. Ф. Курдюков. – Краснодар, 2004. – 303 с.  

3. Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах: автореф. дис. . . . докт. пед. наук: 13. 00. 04. / 
Л. П. Сущенко. – Київ, 2003. – 46с.  

4. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації 
професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних 
закладах: автореф. дис. . . . докт. пед. наук: 13. 00. 04. / 
О. В. Тимошенко. – Київ, 2009. – 35с.  

5. Шабалина О. Л. Общепедагогическая подготовка учителя 
физической культуры в системе высшего профессионального 
образования: дисс. . . . докт. пед. наук: 13. 00. 08 / О. Л. Шабалина. – 
Москва, 2003 – 320 c.  

6. Гринченко І. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів 
фізичної культури в нових умовах / І. Б. Грінченко // Вища освіта України. 
Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3, Т. VІІ. 
Тематичний випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору. – К.: Гнозис, 2011. – С. 84–93. П 

 
 

І. В. ЧОРНИЙ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ ПАТРІОТИЗМУ НА МАТЕРІАЛІ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕТРОДЕТЕКТИВУ  
 

 Виховний потенціал художньої літератури не викликає у педагогів 
жодного сумніву. Проте під «літературою» у цьому випадку розуміють 
переважно «високу» літературу (класичну або сучасну, яка належить так 
званому «мейнстриму»). Відтак поза увагою педагогів (учителів, 
викладачів вишів) залишається значний масив популярної (розважальної) 


