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індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах, що
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експериментально перевірити педагогічні умови в системі професійної підготовки студентів.
Обґрунтовано й апробовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до індивідуально
спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах. Схарактеризовано
рівні підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурнооздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах: високий, достатній, задовільний, низький.
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The article’s requirements for the preservation and strengthening of the health of the population are
specified in a number of state documents, which emphasize the strengthening of the health function of
physical culture in general educational institutions, the creation of a healthy environment for children
and their involvement in physical culture and health work. This requires institutions of higher education
to direct the training of future subject teachers to health-improving physical education in extra-time,
capability of performing the functions of the head or coordinator of physical culture and health work
with students.
The purpose of the research is to scientifically substantiate and test the pedagogical conditions of the
preparation of future teachers for individually directed physical education and recreational work in
general educational institutions. To characterize the level of preparedness of future teachers for
individually directed physical culture and health work in general educational institutions: high,
sufficient, satisfactory, low.
The article presents a new solution to the scientific problem of preparing future teachers for
individually directed physical education and recreation work in general educational institutions, which
allowed to substantiate and construct a model for ensuring this process, to develop and experimentally
test pedagogical conditions in the system of professional training of students.
Keywords: future teachers, educational institutions, preparation, improving work, individually directed
physical working capacity, pedagogical conditions, levels of preparedness, physical education in the
afternoons.

Необхідність вирішення наявних суперечностей, переорієнтація змісту і
методики підготовки майбутніх учителів-предметників до індивідуально спрямованої
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх закладів.
Вимоги держави щодо збереження і зміцнення здоров’я населення визначено в
низці державних документів, особлива увага звертається на якість підготовки майбутніх
фахівців педагогічної галузі. Майбутній учитель є відповідальним не тільки за якість
навчання, освітньої діяльності учнів, але й за їхнє здоров’я.
Аналіз теорії і практики професійної підготовки майбутніх учителів у сучасних
закладах вищої освіти засвідчив наявність низки суперечностей між: соціальною
зумовленістю необхідності підвищення рухової активності учнів з метою збереження і
зміцнення їхнього здоров’я в освітньому процесі та недостатньою підготовленістю
майбутніх учителів-предметників до здійснення фізкультурних заходів.
Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів досліджувались
багатьма вітчизняними вченими (О. Біда [6], І. Богданова [9], А. Богуш [10; 11],
Н. Кічук [17], Р. Хмелюк [24] та ін.); підготовка майбутніх учителів фізичної культури
до професійної діяльності (Л. Ареф’єв [20], В. Байдак [3], В. Наумчук [19] та ін.),
здоров’язбережувальної діяльності (О. Адєєва [1], Н. Башовець [4], Л. Бєлова [5],
В. Бобрицька [7; 8], П. Джуринський [12], Б. Долинський [13; 14], Г. Сєріков [22],
М. Сентизова [21] та ін.), фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах
(Л. Іванова [15;16], Я. Ніфак [20] та ін.).
Мета статті: визначити критерії і показники підготовленості майбутніх учителів
до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх
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закладах: когнітивно-оздоровчий, мотиваційний, фізична працездатність із відповідними
показниками. Схарактеризувати рівень підготовленості майбутніх учителів до
індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах:
високий, достатній, задовільний, низький.
Метою пошуково-розвідувального етапу експерименту було з’ясування
ставлення майбутніх учителів до їхньої індивідуально спрямованої фізкультурнооздоровчої роботи. Задля цього було використано адаптовану анкету для студентів
(за Т. Круцевич, М. Воробйовим, Г. Безверхньою) [18, 23]. В анкетуванні брали
участь студенти педагогічного й філологічного факультетів у кількості 350 осіб
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського», та Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка.
На констатувальному етапі експерименту було розроблено критерії і показники
фізичної підготовленості студентів до фізкультурно-оздоровчої роботи. Зазначимо, що
дефініція «критерій» по-різному тлумачиться у різних галузях науки (технологічній,
педагогічній, валеологічній тощо). Було визначено наступні критерії і показники.
Когнітивно-оздоровчий критерій із показниками:
− обізнаність майбутніх учителів із видами і формами фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітніх закладах;
− обізнаність із поняттям «індивідуально спрямована фізкультурно-оздоровча
робота»;
− вміння складати план індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої
роботи на місяць.
Мотиваційний критерій із показниками:
− усвідомлення майбутніми вчителями необхідності індивідуально спрямованої
фізкультурно-оздоровчої роботи як у процесі навчання у закладах вищої
освіти (ЗВО), так і в подальшій професійній діяльності в загальноосвітніх
закладах;
− наявність інтересу, потреби, бажання здійснювати індивідуально спрямовану
фізкультурно-оздоровчу роботу в процесі подальшої професійної діяльності.
Критерій – фізична працездатність майбутнього вчителя із показниками:
− розвиток основних рухів (ходьба, біг, стрибки);
− фізичні якості особистості (сила, витривалість, швидкість, гнучкість).
Таблиця 1
Критерії і показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально
спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах
Критерії

Показники
–

Когнітивнооздоровчий

–
–

Обізнаність майбутніх учителів із видами і формами
фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх
закладах;
обізнаність із поняттям «індивідуально спрямована
фізкультурно-оздоровча робота»;
вміння складати план індивідуально спрямованої
фізкультурно-оздоровчої роботи на місяць.
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Мотиваційний
критерій із
показниками:
Фізична
працездатність
майбутнього вчителя
із показниками:

–
–
–

Усвідомлення майбутніми вчителями необхідності
індивідуально спрямованої фізкультурно – оздоровчої
роботи як у процесі навчання у ЗВО, так і в подальшій
професійній діяльності в загальноосвітніх закладів;
наявність інтересу, потреби, бажання здійснювати
індивідуально спрямовану фізкультурно-оздоровчу роботу в
процесі професійної діяльності.
Розвиток основних рухів (ходьба, біг, стрибки);
фізичні якості особистості (сила витривалість, швидкість,
гнучкість).

10

10

25
25

На підставі визначених критеріїв і показників було визначено рівні
підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурнооздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах: високий, достатній, задовільний,
низький.
Високий рівень. Майбутні вчителі цього рівня обізнані з видами і формами
фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах; розуміють і пояснюють
сутність індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи (ІСФОР); вміють
планувати свою самостійну фізкультурно-оздоровчу роботу (ФОР), усвідомлюють її
необхідність і в подальшій професійній діяльності, їм властива позитивна мотиваційна
налаштованість на виконання всіх видів ФОР; вони ініціативні і виконують її з
інтересом і бажанням, зацікавленні в її щоденній роботі з метою оздоровлення свого
організму; вони відвідують спортивні секції, задіяні в туристичній діяльності. У них
наявні максимальні показники фізичних якостей: сила, швидкість, гнучкість,
витривалість здоров’я, беруть участь в оздоровчій ходьбі і бігу, висока працездатність.
Загальна кількість балів 80–100 балів.
Достатній рівень. Студенти цього рівня підготовленості обізнані з достатньою
кількістю видів і форм ФОР, які можна проводити в загальноосвітніх закладах,
здебільшого правильно розуміють і пояснюють сутність поняття «індивідуально
спрямована фізкультурно-оздоровча робота», хоча не впевненні, що вчительпредметник повинен здійснювати таку роботу з учнями; вміють спланувати свою
індивідуальну ФОР відповідно до своїх можливостей. Вони усвідомлюють позитивний
вплив індивідуальних занять на своє здоров’я , позитивно ставляться до різних заходів
оздоровчого характеру, проте не завжди відвідують обов’язкові заняття з фізичної
культури за розкладом. Майбутнім учителям цього рівня притаманні такі фізичні
якості: сила, швидкість, гнучкість, соматичне здоров’я, фізична працездатність; із
задоволенням беруть участь в оздоровчій ходьбі і бігу, походах вихідного дня.
Загальна кількість балів 60–79.
Задовільний рівень. Майбутні вчителі цього рівня підготовленості назвали
тільки окремі види і форми (3–4) ФОР, які можна проводити вчителю-предметнику з
учнями, здебільшого свої улюблені; індивідуально спрямовану фізкультурно-оздоровчу
роботу розуміють як самостійну роботу за своїм бажанням; у планах визначають лише
окремі свої улюблені види роботи. Студенти цього рівня відвідують всі заняття з
фізичної культури, мотивуючи це необхідністю одержання заліку, уникнути
заборгованості. Вони вибірково ставляться до фізкультурно-оздоровчої роботи, їх
цікавлять лише окремі її види, які приносять їм задоволення. Не впевнені, чи є у них
бажання займатись фізкультурно-оздоровчою роботою за індивідуальною програмою.
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У них недостатньо розвинені фізичні якості, сила, швидкість, гнучкість, витривалість.
Загальна кількість балів становить: 30–59.
Низький рівень. Майбутні вчителі цього рівня неохоче виконували завдання
щодо обізнаності з різними видами і формами ІСФОР та її визначеннями, мотивуючи,
що вони не збираються займатися щоденно якимось видом ФОР і тим більше з учнями;
пропускають заняття з фізичної культури; не цікавляться ніяким видом спорту; хоча
подекуди вболівають за наших футболістів; дивляться подекуди міжнародні спортивні
змагання, вони відчувають швидку втому від фізичних навантажень завдяки низькій
працездатності.
До кожного показника за кожним критерієм було дібрано і розроблено
діагностувальні методики і завдання.
На першому етапі – пропедевтично-когнітивному, було реалізовано першу
педагогічну умову, спрямовану на виховання в майбутніх учителів позитивної
мотивації до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітні
закладах.
На другому етапі – проектувально-креативному – впроваджено педагогічну
умову «забезпечення програмно-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до
індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах».
У ході третього – діяльнісно-оздоровчого етапу реалізовано педагогічну умову
«занурення майбутніх учителів в активну індивідуально спрямовану фізкультурнооздоровчу роботу.
На четвертому – рефлексивно-оцінному етапі аналізувалися результати, одержані
за весь період експериментальної роботи.
На прикінцевому етапі було проведено повторні контрольні зрізи щодо
з’ясування ефективності визначених педагогічних умов та розробленої експериментальної
методики індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи.
Для з’ясування сформованості рівнів підготовленості майбутніх учителів до
індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах
було задіяно діагностувальні методики і завдання аналогічні констатувальному етапу.
Проаналізуємо одержані результати.
Порівняльні кількісні результати рівнів підготовленості майбутніх учителів до
індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх
закладах за когнітивно-оздоровчим критерієм подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати рівнів підготовленості майбутніх учителів до ІСФОР
у загальноосвітніх закладах за когнітивно-оздоровчим критерієм
на прикінцевому етапі

Показники
Обізнаність з
видами ІСФОР у
загальноосвітніх
закладах

високий
ЕГ
КГ
абс % абс %

Рівні
достатній
задовільний
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
абс % абс % абс % абс %

11

25

19

2

3

42

7
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12

18

31

27

46

низький
ЕГ
КГ
абс % абс %
5

8

23

39
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Обізнаність з
12
поняттям ІСФОР
Вміння планувати
18
ІСФОР
Середня
кількість
14
студентів

20

4

7

13

22

9

15

24

41

31

53

10

17

15

25

31

0

0

13

22

5

8

19

32

23

39

9

15

31

53

23

2

3

17

29

7

12

20

34

27

46

8

14

23

39

Таблиця 3
Результати рівнів підготовленості майбутніх учителів до ІСФОР
у загальноосвітніх закладах за показниками мотиваційного критерію
на прикінцевому етапі

Показники
Усвідомлення
необхідності
ІСФОР у
загальноосвітніх
закладах
Наявність
інтересу,
потреби, бажань
здійснювати
ІСФОР у
професійній
діяльності
Середня
кількість
студентів

високий
ЕГ
КГ
абс %
абс %

8

12

10

14

20

17

Рівні
достатній
задовільний
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
абс %
абс %
абс %
абс %

низький
ЕГ
КГ
абс % абс %

0

0

22

37

6

10

24

41

27

46

5

8

26

44

0

0

24

41

4

7

18

31

23

39

5

8

32

54

0

0

23

39

5

9

21

36

25

42

5

8

29

49

Таблиця 4
Результати рівнів підготовленості майбутніх учителів до ІСФОР
у загальноосвітніх закладах за показниками критерію фізичної працездатності
на прикінцевому етапі

Показники
Розвиток
основних рухів
Фізичні якості
Середня
кількість
студентів

високий
ЕГ
КГ
абс %
абс %

Рівні
достатній
задовільний
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
абс %
абс %
абс %
абс %

низький
ЕГ
КГ
абс % абс %

11

19

1

2

22

37

11

19

19

32

30

51

7

12

17

28

7

12

3

5

14

24

7

12

25

42

22

37

13

22

27

46

2

4

18

31

9

15

22

37

26

44

10

17

22

37

9

15
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Таблиця 5
Рівні підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої
фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах
на констатувальному (КЕ) та прикінцевому(ПЕ) етапах (у %)

Група

Високий
КЕ
ПЕ
2
19
2
2

Задовільн
Низький
и

ПЕ

Високий Достатній

Рівні підготовленості

ЕГ
КГ

ПЕ

Рівні підготовленості
Достатній
Задовільни
КЕ
ПЕ
КЕ
ПЕ
9
32
42
36
7
12
41
44

Низький
КЕ
ПЕ
47
13
50
42

КЕ
ПЕ
КЕ

КЕ
ПЕ
КЕ
0

10

20

30

40

50

60

Як засвідчує таблиця, на прикінцевому етапі майбутні вчителі експериментальної
групи засвідчили високі результати за показниками сформованості рівнів їхньої
підготовленості до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в
загальноосвітніх закладах. Так в ЕГ, на високому рівні виявлено 19 % (було 2 %)
майбутніх учителів, на достатньому рівні стало 32 % (було 9 %). Задовільний рівень
було зафіксовано у 36 % студентів (було 42 %), на низькому рівні залишилося 13 %
(було 47 %) майбутніх учителів. Відбулися незначні позитивні зміні й у КГ, на
високому рівні залишилося 2 %, на достатньому стало 12 % (було 7 %) майбутніх
учителів, на задовільному рівні стало 44 % (було 41 %), на низькому рівні – 42 %
студентів (було 50 %).
Ефективність реалізованих педагогічних умов, моделі й експериментальної
методики перевірено методами математичної статистики (t-критерій Стьюдента)
(див. рис. 1).
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Зона
значущості

Зона
незначущості

tкр = 2,00

tкр = 2,66

tкр = 3,46 tемп = 5,32
Рис. 1. Вісь значущості результатів експерименту

Отже, як бачимо з малюнок, емпірична величина критерію Стьюдента перебуває
в зоні значущості, що надає можливості прийняти гіпотезу H1, що підтверджує
ефективність реалізації педагогічних умов, моделі та експериментальної методики
підготовки майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітніх закладах.
Отже, було визначено критерії і показники підготовленості майбутніх учителів
до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх
закладах: когнітивно-оздоровчий, мотиваційний, фізична працездатність із відповідними
показниками.
Схарактеризовано рівні підготовленості майбутніх учителів до індивідуально
спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах: високий,
достатній, задовільний, низький.
З’ясувалося, що більшість студентів не готові до такого виду діяльності, не
усвідомлюють необхідності ФОР як учителя-предметника в загальноосвітніх закладах.
Результати прикінцевих зрізів засвідчили значні позитивні зміни в рівнях
підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурнооздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах.
Стаття не вичерпує усіх аспектів проблеми підготовки майбутніх учителів до
індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх
закладах. Перспективу подальших досліджень убачаємо в організації підготовки
майбутніх учителів технічних спеціальностей до індивідуально спрямованої
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями в позашкільних закладах.
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