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обирати найбільш зручні методи наочності, які полегшують роботу 

викладача та сприяють зацікавленості студента у навчанні. Тільки цілісне 

сприймання наукових принципів може істотно підвищити якість освіти і 

скоротити при цьому час навчання [4]. 
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Світлана Козловська 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Сучасний світ диктує людині нові правила життя, зокрема, у освітній 

сфері, де часто відбуваються зміни. Протиріччя між потребами 

суспільства, яке висуває вимоги до фахівця освітньої сфери, і 

недостатньою готовністю його до професійної діяльності в умовах 

навчального закладу можна вирішити шляхом впровадження у систему 

вищої освіти більш потужної структури навчання з орієнтацією на 

професійну компетентність майбутніх фахівців. 

Професійна освіта, як частина системи освіти, разом з вирішенням 

завдань формування загальної культури особистості, адаптації до життя в 

суспільстві повинна орієнтуватися на професійну підготовку кадрів, які 

мають високий рівень компетентності. Компетентність – це поняття, яке 

визначає якість від якої, в свою чергу, залежать життєві та трудові успіхи 

фахівця [1, с. 4]. 

Компетентність – це здатність особистості приймати обґрунтовані 

рішення і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах 

діяльності людини. Це також процес професійного становлення 

особистості, що неможливо сприймати лише як організаційно-педагогічну 

діяльність. Професійне ставлення до діяльності – це володіння необхідною 

сумою знань, умінь і навичок практичної роботи. 

Професійна компетентність передбачає: 
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 усвідомлення особистістю своїх прагнень до діяльності потреб та 

інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; 

 мотивів діяльності, уяви про свою соціальну роль; 

 самооцінку особистих якостей і властивостей як майбутнього 

фахівця – професійних знань, умінь і навичок, професійно-

важливих якостей; 

 регулювання свого професійного становлення [3]. 

Формування і розвиток професійної компетентності вчителя 

виступають сьогодні однією з центральних проблем у цілісній системі 

безперервної освіти. Її актуальність пояснюється необхідністю вирішення 

протиріччя, що виникло між новими вимогами, запропонованими до 

педагогічної діяльності вчителя як цілісної особистості, субʼєкта освітнього 

процесу, здатного до професійно-особистісного самовизначення й 

саморозвитку, конструювання і здійснення гуманістично-спрямованих 

педагогічних систем і технологій, і реальним рівнем професійної 

компетентності вчителя, його готовності вирішувати завдання школи. 

Питання визначення професіоналізму, оцінки професійної компетентності 

і діяльності вчителя стали обʼєктом вивчення психологів, фізіологів, 

спеціалістів-практиків тощо. Національна освіта і наука прагнуть досягти 

подальшого поступу у світі сучасних знань з певної проблеми. Саме 

педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою 

відродження та створення якісно нової національної освіти. А якість 

освіти, як відомо, багато в чому визначається компетентністю та рівнем 

професійності вчителя [2]. 

Н. Ф. Денисенко виокремлює три рівні професійної компетенції 

працівників фізичної культури: 

 високий рівень відповідає педагогічній майстерності фахівця-

новатора, який відзначається наявність професійно-управлінського, 

науково-педагогічного, науково-методичного, соціального , фізкультурно-

оздоровчого компонентів; чітка спрямованість на побудову системи 

фізичного виховання дітей та підлітків, на структурно-професійне 

керівництво і досягнення високого рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості і міцного здоровʼя тих хто займається; оволодіння 

технологією управління дидактичною, виховною і соціально-педагогічною 

підсистемами; усвідомлення позитивного ставлення до цінностей 

педагогічної професії, уміння педагогів використовувати стратегію освіти 

системи фізичного виховання як способу формування особистості; уміння 

визначати мету, завдання і структуру різних форм роботи з фізичного 

виховання відповідно до рухових потреб, їхніх рухових інтересів, анатомо-

фізіологічних можливостей; уміння володіти аналітичною діяльністю і 

самоаналізом; свідоме ставлення до здорового способу життя; 

 достатній рівень професійно-управлінської компетенції працівників 
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фізичної культури відповідає їхній педагогічній майстерності щодо 

стабільного функціонування. Отже професійно-управлінський компонент 

дидактичний, соціально-комунікативний й фізкультурно-оздоровчий є 

цілком сформовані. Проте відсутній творчий підхід до реалізації загально-

педагогічного і науково-методичного компонентів. Не спостережено 

традиційні методи і прийоми формування рухових умінь і навичок дітей, 

їхнього оздоровлення. Формальна педагогічна увага спрямована на 

фізичне виховання тих хто навчається. Нестабільним є процес управління 

системою фізичного виховання. Імпульсивність проявляється лише у 

задоволенні особистої діяльності, тому тривожність зростає під час невдач. 

Яскраво вираженим є невміння регулювати особисту фізичну і психічну 

працездатність; 

 середній рівень професійно-управлінської компетенції вчителів 

фізичної культури відповідає педагогічній майстерності фахівців, які лише 

адаптуються до управління. Вони ще не достатньо засвоїли усі елементи 

професійно-управлінського, загально педагогічного, дидактико-виховного 

і фізкультурно-оздоровчого компонентів; недостатньо володіють 

технологією побудови структури управління системою фізичного 

виховання учнів; у них спостережено негаразди у виконанні управлінських 

функцій (невміння здійснювати аналітичну діяльність та інформаційне 

забезпечення); нестійке уміння навчати учнів технології організації 

рухових занять, а також їхнього виховання і оздоровлення. Недостатнім є 

рівень навичок для зацікавлення тих хто займається руховою активністю, 

фізичним розвитком, їхнім рівнем рухової підготовленості і здоровʼя; 

невміння адекватно оцінювати свої можливості; пасивність, відсутність 

віри у свої сили; невміння формувати в дітей комунікативні здібності й 

особливо вступати в ділові стосунки з колегами, батьками; недостатнє 

бажання самовдосконалення фізичного, психічного і духовного стану. 

Професійна компетентність є результатом цілеспрямованого впливу 

післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти й розвитку педагогічного 

професіоналізму на рівні саморозвитку. Вона визначається рівнем, 

властивим професійній освіті, досвідом та індивідуальними здатностями 

людини, її прагненнями до неперервної самоосвіти й самовдосконалення, 

творчим ставленням до справи. 

Для успішного здійснення професійної діяльності фахівець із 

фізичного виховання повинен володіти глибокою підготовкою з фізіології, 

фізичної реабілітації і валеології, гігієни, основ здорового способу життя, 

раціонального харчування, психології, знати особливості розвитку дитини, 

а також застосовувати широкий спектр методів і матеріалів для 

результативного впровадження оздоровчих програм. У реалізації сучасної 

системи неперервної освіти фахівця в галузі фізичної культури і спорту є 

також проблема, повʼязана, на наш погляд, із забезпеченням взаємозвʼязку 

предмета професійної діяльності з потребою в постійному вдосконаленні 
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педагогічної майстерності. Такий взаємозвʼязок може бути досягнутий в 

результаті забезпечення подальшого розвитку в учителя фізичної культури 

таких якостей самоорганізації, як виявлення ініціативи, пізнавальної 

активності, високого рівня працездатності. Прагнення до самовдосконалення, 

а також виховання внутрішніх мотивів, що безпосередньо повʼязані з 

професійною діяльністю вчителя. Насамперед це інтерес до процесу 

навчання і виховання учнів; пошук найбільш ефективних засобів 

вирішення педагогічних завдань на основі вивчення індивідуальних 

особливостей учнів; бажання і прагнення щодо оволодіння глибокими 

теоретичними знаннями та передовим досвідом учителів-новаторів; 

зацікавленість результатом своєї діяльності та потребою в її апробації [4]. 

 

Список використаних джерел 

1. Беленька Г. В. Формування компетентності сучасного вихователя 

дошкільного навчального закладу: монографія: Ганна Володимирівна 

Беленька. К.: Університет, 2011. 320 с. 

2. Софʼянц Е. Зміст та структура професійної компетентності педагогічних 

кадрів. Післядипломна освіта в Україні. 2004. № 4. С. 64–67. 

3. Волкова С. С. Формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів фізичної культури. URL: http://www.rusnauka.com/24_SVMN_ 

2008/Sport/27099.doc.htm 

4. Бабешко О. П., Завадич В. М. Чинники оптимізації післядипломної 

підготовки вчителів фізичної культури. Освіта на Луганщині, 2004. 

№ 2. С. 48–49. 

 

 

Ніка Коломієць 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RECOMMENDATIONS  

ON TEACHING CHILDREN WITH DYSLEXIA IN FOREIGN 

COUNTRIES AND UKRAINE 

 

Children each learn and develop at their own pace, and reading is no 

different from other skill building. It is common for kids to find reading 

challenging at one point or another. Nevertheless, if learning to read becomes an 

ongoing struggle that leaves a child falling behind his peers, it is possible that he 

has a learning disorder known as dyslexia. The purpose of our task is to analyze 

the differences between foreign and Ukrainian way of teaching to children 

dyslexia. 

Speaking about integrated education in Ukraine, we should mention that it 

was established in 2017, while in the USA, the law that allows special children 

attend classes with others have already been active for 26 years. Due to this, we 

can understand that American education is more adapted to such children. In the 
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