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ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
 
Сьогодні в Україні на різних рівнях усе частіше обговорюється 

питання здоров’я дітей. Сучасні діти потребують індивідуального підходу 
у фізичному вихованні й оздоровчо-профілактичній роботі, оскільки в 
окремих освітніх закладах кількість хворих дітей становить 50–80 %. 
Змінити цю ситуацію можуть дошкільні заклади, адже саме в них діти 
проводять більшу частину свого часу під керівництвом дипломованих 
фахівців. Отже, стає очевидним, що важливою складовою іміджу сучасної 
дошкільної установи є турбота про збереження й зміцнення здоров’я 
вихованців, створення умов для їх повноцінного фізичного, психічного, 
інтелектуального розвитку. А створює цей імідж колектив висококвалі-
фікованих професіоналів. Поняття «імідж» є багатоаспектним, дослідники 
виділяють різні його типи і структуру. Складовою іміджу дошкільного 
закладу є імідж вихователя. Вагомим компонентом позитивного професій-
ного іміджу вихователя є низка компетентностей, серед яких чільне місце 
займає фізкультурно-оздоровча. 

Сьогодні проблему позитивного іміджу дошкільної установи, і 
кожного члена педагогічного колективу зокрема, актуалізують вимоги з 
боку держави і батьків вихованців до якості освітніх послуг. Тому не 
дивно, що останнім часом з’явилося чимало досліджень і публікацій у 
фахових виданнях, присвячених проблемі іміджу дошкільного закладу, 
керівника, методиста і вихователя. 

Досліджуючи питання іміджу педагога (вчителя), О. Ковальова 
виділяє такі його компоненти: професійний, аудіальний, візуальний 
[4, с. 215]. Окрім того дослідниця дає їм ґрунтовні характеристики і 
виокремлює ознаки, що характеризують імідж вчителя: професійні, 
особистісні, технологічні, соціально визначені [4, с. 54]. Ці ж складові 
містить і імідж педагога дошкільного закладу зі своїми специфічними 
характеристиками, які, на нашу думку, залежать від об’єкта педагогічної 
діяльності. Підтвердження цьому ми знаходимо в статті Н. Плахотіної. 
Вона виділяє такі компоненти іміджу вихователя-методиста: особистісні 
якості – високий професіоналізм, цілеспрямованість і відданість справі, 
здатність приймати мудрі та нестандартні рішення, уміння організовувати 
себе і людей, турботливе ставлення до людей і вболівання за справу, 
справедливість, мислення «переможця», уміння сприймати нові ідеї, 
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бачення перспективи; компетентності – загальнонаукові, інструментальні, 
світоглядні, загальнокультурні, соціальні, професійні; культура поведінки; 
етикет (мовленнєвий і не мовленнєвий); культура міжнаціональних 
відносин; педагогічна та службова етика; культура управління [7]. 

Професіоналізм вихователя виступає головною умовою його 
самореалізації в професії, а його складниками є компетентності. 

У тлумачному словнику української мови слово «компетентність» 
трактується як поінформованість, обізнаність, авторитетність [2, с. 560]. 

Компетентнісний підхід до процесу професійної підготовки 
педагогів вивчався багатьма дослідниками (Г. Бєлєнька [1], О. Гуренко, 
М. Забрудський, М. Кричевський, М. Розов, М. Чошонов та інші). 

Так, Г. Бєлєнька визначає професійну компетентність вихователя як 
інтегроване поняття, що включає: світоглядні позиції особистості, глибоку 
обізнаність і практичні уміння в обраній галузі діяльності, розвинені 
професійно-значущі якості, побудований на цьому фундаменті авторитет 
[1, с. 14]. Важко не погодитися з дослідницею в тому, що не можна 
розглядати професійну компетентність педагога-дошкільника лише як 
когнітивний компонент педагогічного професіоналізму та основу культури 
професійного мислення, свідомості й самосвідомості. Професійна 
компетентність педагога – вихователя дітей дошкільного віку – поняття 
значно ширше. Вона охоплює такі сфери компетенції, як оздоровчо-
профілактична, діагностико-прогностична, навчально-розвивальна, мето-
дична, виховна, комунікативна, організаційно-педагогічна, контрольна, 
просвітницька, самовдосконалення, кожна з яких потребує від вихователя, 
крім професійних знань та умінь, ще й наявності позитивних світоглядних 
настанов і розвитку певних особистісних професійно-значущих рис 
характеру [1, с. 15]. 

Фізкультурно-оздоровча компетентність вихователя є ядром його го-
товності до здійснення завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Дослідження останніх років присвячені проблемі підготовки 
вихователів ДНЗ до фізичного виховання дітей дошкільного віку належать 
О. Богініч, Н. Денисенко, Ю. Коваленко, Н. Левінець, С. Петренко, О. Шо-
вкопляс та іншим. 

На думку української дослідниці Ю. Коваленко, найбільш ефективно 
підготовка фахівців до роботи з фізичного виховання у дошкільних 
навчальних закладах різного типу може здійснюватися на факультеті 
фізичного виховання за спеціалізацією «Фізичне виховання дітей дош-
кільного віку», де специфічною ознакою організації навчального процесу є 
універсальність та інтеграція змісту навчання майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту і керівників із фізичного виховання дітей 
дошкільного віку, а також максимальне наближення педагогічних умов 
навчання до специфіки роботи інструктора з фізичного виховання у 
дошкільних закладах різного типу, на основі оптимального рівня їх 
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фізичної готовності [3]. 
Метою статті є висвітлити деякі аспекти процесу формування 

фізкультурно-оздоровчої компетентності у студентів напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» як складової позитивного професійного іміджу 
вихователя. 

Досліджуючи проблему підготовки майбутніх вихователів до 
формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок, 
С. Петренко визначає професійну підготовку як процес оволодіння 
необхідними теоретико-методичними знаннями, формування відповідних 
умінь і навичок; професійної спрямованості, розвиток професійних 
якостей та здібностей [6, с. 21–22]. 

На основі аналізу різних підходів до проблеми професійної 
підготовки вихователя дітей дошкільного віку Н. Левінець дає таке визна-
чення готовності фахівця до застосування народних традицій фізичного 
виховання в практичній діяльності – це здатність реалізовувати у змісті 
педагогічної діяльності основні засади народної педагогіки у питаннях 
фізичного розвитку дитини. І визначає такі структурні компоненти 
готовності: професійно-змістовий, мотиваційний і діяльнісний [5, с. 8]. 

Вивчаючи проблему підготовки майбутніх вихователів навчальних 
закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-
рухового апарату, О. Шовкопляс так тлумачить поняття «готовність»: 
«Готовність майбутнього вихователя до роботи з дітьми з функціональ-
ними порушеннями ОРА – це інтегральне утворення професійних якостей 
фахівця, що має системну організацію, складну багаторівневу структуру. В 
ній цілісно взаємодіють та взаємопроникають професійно-змістовний, 
мотиваційний та діяльнісний компоненти, ступінь сформованості яких і 
визначає готовність студентів до профілактично корегувальної роботи з 
дітьми дошкільного віку, що мають функціональні порушення ОРА»  
[8, с. 7–8]. 

Отже, готовність вихователів до фізичного виховання дітей 
дошкільного віку – це результат професійної підготовки, інтегроване 
утворення, що структурують, гуманістична спрямованість на якісну 
реалізацію завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку, знання, 
вміння й навички в галузі фізичного виховання, фізична культура 
особистості, прагнення до розвитку власного творчого потенціалу і 
постійного професійного вдосконалення в царині фізкультурно-оздоровчої 
роботи з вихованцями. 

Аналіз вищевказаних праць дозволяє нам розглядати компетентність 
як цілісне багатофакторне і багатоструктуроване утворення, яке містить у 
собі аспекти особистісного, гносеологічного, діяльнісно-творчого, комуні-
кативного, прогностичного характеру. З огляду на це формування 
фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутнього вихователя має бути 
спрямоване на оволодіння ним базовими і міжгалузевими знаннями, 
психолого-педагогічними, фахово-методичними, спеціальними і творчими 
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вміннями, виховання ціннісних орієнтацій фахівця, мотивів педагогічної 
діяльності, загальної особистісної культури, здатності до розвитку 
власного творчого потенціалу в царині фізичного виховання дошкільнят. 

Висвітлимо деякі аспекти формування фізкультурно-оздоровчої 
компетентності у майбутніх вихователів дошкільних закладів. Цей процес 
здійснюється в три етапи: 1-й – підготовчий, 2-й – нормативний, 3-й – 
проектувальний. На кожному етапі застосовуються різноманітні типи 
занять з відповідною метою і завданнями та адекватними їм методами. 

Так, на підготовчому етапі, що припадає на перший курс навчання в 
університеті, визначається смислоутворювальний зміст навчальної 
діяльності майбутніх вихователів, що полягає у формуванні в них цілей як 
бажаних установок на оволодіння системою знань і практичних умінь у 
галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Змістом діяльності 
викладача на цьому етапі є подача інформації, трансляція власних знань, 
формування мотивації. Студенти на цьому етапі, у свою чергу, отримують 
цілісне уявлення про майбутню професію, виявляють позитивне 
зацікавлення до оволодіння знаннями і вміннями в організації і проведенні 
фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі. 

На цьому етапі застосовуються такі форми роботи: інформаційні 
лекції і проблемні, зокрема лекції (прес-конференція, лекція з навмисне 
запланованими помилками, лекція-візуалізація, лекція-дискусія); семінар-
ські заняття (закріплення, поглиблення теоретичних знань); самостійна 
діяльність (робота з літературними джерелами, аналіз, анотація, конспек-
тування, реферування, підготовка повідомлень, доповідей, структурування 
навчального матеріалу тощо. Найбільш ефективними є такі методи: 
1) інтерактивні (індивідуальне та колективне вирішення проблеми, 
обговорення в малих групах, робота в парах, трійках); 2) ігрові вправи, 
картки з пізнавальними завданнями; 3) перевірка та оцінка знань студентів 
(тестові завдання, опитування). 

Метою нормативного етапу є забезпечення сприйняття й 
усвідомлення студентами загальної мети та завдань фізичного виховання 
дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку освіти, зокрема 
засвоєння теоретичних знань і вироблення фахово-методичних умінь 
вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої роботи за готовими, 
демонстрованими викладачами зразками. На цьому етапі викладач 
допомагає у засвоєнні знань, указує на помилки, виправляє їх або ж 
створює ситуації, в яких майбутній вихователь міг би сам побачити 
неточності й слабкі місця у власній фаховій підготовці. 

Цей етап спрямований на оволодіння практичними уміннями, які 
необхідні вихователю для фізичного виховання дітей дошкільного віку: 
навички виконання основних рухів, методи і прийоми навчання дітей 
рухових дій, розвитку фізичних якостей, уміння доцільно обирати зміст 
рухової діяльності дітей у різних формах роботи; організація і керівництво 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю дошкільників різних вікових груп; 
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оволодіння методами діагностики стану здоров’я дітей і їх фізичного 
розвитку; уміння здійснювати планування фізкультурно-оздоровчої роботи 
в ДНЗ; уміння здійснювати профілактичні заходи; організовувати 
співпрацю з батьками вихованців у різноманітних формах; уміння 
розробляти плани-конспекти занять, рухливих та спортивних ігор, 
спортивних вправ, розваг, піших переходів тощо; уміння складати плани 
самовдосконалення, спрямовані на поповнення знань і фахових умінь, що 
забезпечують вирішення завдань фізичного виховання дітей відповідно до 
сучасних вимог. Важливе місце при цьому посідає самостійна робота 
студентів удома, керована викладачем. 

Серед форм, які застосовуються на цьому етапі, виділимо 
насамперед семінарські, практичні й лабораторні заняття в аудиторії та на 
базі дошкільного навчального закладу; самостійну роботу (самостійна 
розробка конспектів різних форм організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи в ДНЗ, виготовлення ескізів нестандартного фізкультурного 
обладнання), а серед методів: 1) методи формування умінь – творчі вправи 
та педагогічні завдання; 2) інтерактивні методи – симуляції або імітаційні 
ігри, розігрування ситуації за ролями, робота в парах, у малих групах, 
карусель, акваріум, мікрофон, мозковий штурм, незакінчені речення, 
«Броунівський рух», case-метод, дискусія, «зміни позицію», дискусія в 
стилі ток-шоу; 3) метод проектів; 4) методи перевірки та оцінки знань і 
умінь: оцінка, спостереження, аналіз, перевірка виконання домашнього 
завдання, опитування, контрольні роботи, тестування; 5) презентація 
моделей фізичного виховання дітей, фізкультурного обладнання, розробок 
конспектів занять, наповнення інформаційних куточків для батьків тощо; 
6) методи самовдосконалення: самоспостереження, самовправляння, 
самоконтроль, самоаналіз, самооцінка. 

На проектувальному етапі здійснюється своєрідне «занурення» 
студента в процес фахової підготовки до вирішення завдань фізичного 
виховання дітей дошкільного віку, що характеризується високим рівнем 
вияву активності та самостійності у процесі практичного використання 
набутих знань і вмінь, розширенням сфери пошукової діяльності, 
глибоким розумінням студентами змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в 
ДНЗ, ролі родини у цьому процесі. На цьому етапі разом із оволодінням 
загальними навичками майбутньої професійної діяльності відбувається 
набуття творчих умінь, умінь здійснювати наукові дослідження в галузі 
фізичного виховання дошкільників, трансформувати теоретико-методичні 
знання у власний професійний досвід, самовдосконалюватися. 

Ключовим засобом формування фізкультурно-оздоровчої компетент-
ності майбутніх вихователів є завдання, що використовуються в системі й 
поступово ускладнюються. Так, на підготовчому етапі застосовуються 
завдання, спрямовані на репродуктивне відтворення навчальної інформації 
(підготувати повідомлення про роль фізичного виховання у всебічному 
розвитку особистості дитини дошкільного віку). На нормативному етапі, в 
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типових ситуаціях застосовуються завдання проектувального, конструк-
тивного, організаторського змісту (скласти конспект заняття з фізкультури 
для старших дошкільників на повітрі, розробити зміст пішого переходу, 
дати рекомендації батькам вихованців щодо здійснення профілактики 
плоскостопості в домашніх умовах тощо). Вони мають частково-
пошуковий характер. Для проектувального етапу характерне застосування 
навчальних завдань (корекційно-регулюючих, процесуальних та ін.), а 
також професійно-орієнтованих ситуацій (розробка проекту «Турбота про 
здоров’я вихованців – важлива складова іміджу сучасного дошкільного 
закладу», виготовлення нестандартного обладнання й розробка практичних 
рекомендацій щодо його оптимального розташування й раціонального 
використання в ДНЗ, розробка змісту реклами дошкільного закладу, в 
якому якісно вирішуються завдання фізичного виховання дошкільнят, 
виконання наукового дослідження з актуальної теми фізичного виховання 
дітей дошкільного віку на рівні курсової чи дипломної роботи тощо). 

На всіх етапах підготовки перед кожним студентом необхідно 
ставити провідне цільове завдання (розвиток творчої активності, уміння 
здійснювати аналіз та самоаналіз проведеної роботи, формування низки 
професійних умінь, що забезпечать якісну організацію фізкультурно-
оздоровчої роботи тощо). 

Найбільш вагомими умовами, що забезпечують успішність форму-
вання фізкультурно-оздоровчої компетентності вихователя як складової 
його іміджу професіонала, ми уважаємо: 1) урахування індивідуальних 
професійних інтересів, уподобань, потреб і можливостей студентів; 
2) підвищення мотивації навчальної діяльності студентів, орієнтація на 
особистісно-орієнтовану модель навчання; 3) забезпечення активного і 
свідомого ставлення студентів до опанування знаннями в галузі фізичного 
виховання дітей дошкільного віку і їх трансформацію на рівень фахових 
умінь і навичок; 4) теоретико-методичне забезпечення напряму підготовки 
майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку на 
основі взаємообумовленого зв’язку мети, змісту, форм і методів навчання; 
5) доцільний добір інтерактивних технологій навчання, диференціації 
завдань з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів студентів; 
6) розробка спецкурсів, спецсемінарів, спеціальних вправ і завдань до 
нормативних дисциплін, що акцентують увагу на фізичному вихованні 
дітей дошкільного віку та впровадження їх у процес фахової підготовки 
вихователя (зокрема введення до навчальних планів дисципліни 
«Педагогічна іміджологія»); 7) організація наукових досліджень з проблем 
фізичного виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах на рівні 
курсових, дипломних робіт; 8) доцільне включення завдань фізичного 
виховання дітей дошкільного віку до програми педагогічних практик; 
9) проведення лабораторних занять на базі дошкільних закладів; 
10) упровадження результатів студентських наукових досліджень у 
практику роботи ДНЗ. 
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