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В статті досліджується зміст психолого-педагогічної компете-

нтності фахівця фізичного виховання у вищій школі. Визначено напря-
ми психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної  
культури. 
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Пріоритетною сферою у соціально-економічному, духовному та ку-
льтурному розвитку нашої держави є освіта. На данному етапі розвитку 
освіта зазнає суттєвих змін під впливом таких суспільних процесів як гло-
балізація, демократизація та інтеграція. У зв’язку з цим, одним з шляхів 
поширення освітнього простору України слід вважати необхідність ство-
рення умов для підвищення якості професійної освіти. 

Рівень розвитку освіти в Україні має значний вплив на мету та зміст 
формування психолого-педагогічної компетентності фахівця з фізичного 
виховання і спорту у вищій школі. 

Відомо, що професійні вміння учителя фізичної культури все часті-
ше доповнюються педагогічними та психологічними знаннями, це 
пов’язано з процесом навчання, виховання та розвитку людини. 

Оскільки, поняття «психолого-педагогічна компетентність» є прові-
дною ланкою у підготовці майбутнього вчителя, тому необхідно визначити 
рівень психолого-педагогічних знань у майбутніх фахівців з фізичної ку-
льтури і спорту на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр». 

У дослідженні означеної проблеми є пошук нових напрямів психолого-
педагогічної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання. 

Зважаючи на значний інтерес науковців до проблеми психолого-
педагогічної компетентності фахівців, визначено, що її сутність зводиться до 
змісту, який охоплює психологічні та педагогічні знання, вміння та навички. 

Проблему психолого-педагогічної компетентності фахівців дослі-
джували ряд науковців М.Я. Віленський, О.І. Гура, Н.В. Кузьміна, 
І.М. Решетень, В.О. Сластьонін та ін. 

Зауважимо, що достатню увагу науковці приділяли дослідженню ас-
пектів професійної підготовки фахівців у вищій школі, а саме: проблемам 
адаптації молодого фахівця свої дослідження присвятили А.М. Бритвихіна, 
Є.С. Березняк, О.Г. Мороз. Науковець Г.М. Лєсохіна визначила психолого-
педагогічні проблеми діяльності фахівця. Вчені Є.С. Барбіна та 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 2, 2010 

 
134

О.Я. Савченко досліджували професійну підготовку вчителя. Психологіч-
ну підготовку педагогів та їх професійну адаптацію вивчали Г.О. Балл, 
О.Г. Мороз та Т.С. Яценко. Розвиток професіоналізму молодого фахівця в 
системі післядипломної освіти досліджував Б.А. Дьяченко. Сучасні підхо-
ди до професійного становлення та розвитку молодого фахівця досліджу-
вали А. Комбе, Л. Шульман. Професійне становлення фахівця, як психоло-
гічна проблема у своїх працях досліджував Т.Д. Щербан. Педагогічні ос-
нови організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закла-
дах освіти досліджували Я.М. Віленський, Н.П. Волкова, Н. Волянюк, 
Є.П. Ільїн та ін.. Професійна компетентність педагога у системі методич-
ної роботи вивчали науковці М.І. Кравцов, М.М. Поташник. Вдосконален-
ням педагогічних технологій у професійній підготовці займалися 
О. Аксьонова, П. Біднюк, Г. Бордюгова, Б. Ведмеденко, Г. Генсерук, 
О. Співаковський. Розробкою структури професійно-педагогічної діяльно-
сті займалися О.С. Смірнова та Ю.Н. Кулюткін. Структуру психолого-
педагогічних здібностей майбутніх фахівців досліджували у своїх працях 
А.І. Щербаков, Н.В. Чепелєва, О.Г. Шалар та ін. Розвитку професійно зна-
чущих якостей особистості педагога свої дослідження присвятили 
О.А. Дубасенюк, М.С. Каган, Г.С. Сухобська та О.І. Щербак. Професійні 
здібності фахівців з фізичного виховання і спорту визначають науковці-
дослідники В.Л. Волков, Н.П. Волкова, О.В. Куц, А.В. Сущенко, 
Б.М. Шиян та ін. 

Мета дослідження змісту психолого-педагогічної підготовки фахівця 
фізичного виховання у вищій школі. 

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан дослідження пробле-
ми психолого-педагогічної підготовки фахівця з фізичного виховання; 
2. Обгрунтувати дидактичні напрямки до структури психолого-
педагогічної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання.  

У психолого-педагогічній літературі термін «компетентність» виник 
відносно недавно. З кінця 80-х років ХХ ст. поняття «компетентність» по-
чало існувати і використовуватися у наукових працях [1, 9, 10, 11].  

Протягом ХХ століття науковці намагались визначити зміст та суть 
цього поняття, розглядаючи різні аспекти педагогічної діяльності та ви-
значаючи рівень знань і вмінь необхідних педагогу для виконання профе-
сійної діяльності. 

В 20-х роках ХХ стаття в наукових виданнях з’являються публікації 
дослідників С.К. Гусєва, Ф. Корольова, П.М. Парібока, Л. Раскіна, котрі 
вперше зробили спроби сформулювати вимоги до професійно-
педагогічних якостей педагога. 

Саме в ці роки радянські педагоги активно вивчають досвід 
зарубіжних колег щодо оцінювання праці та встановлення вимог до 
компетентності педагога. Це висвітлюється у наукових публікаціях: педа-
гогічний журнал «Педагогічна кваліфікація» та науковий журнал «Народ-
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ное просвещение». 
Виходячи з аналізу науково-дослідницької літератури можемо зро-

бити висновок, що з середини 30-х – до середини 60-х років не було ком-
плексних досліджень системи вимог до професійної діяльності педагога. У 
цей період більше приділялось уваги на деякі аспекти педагогічної діяль-
ності: проблемам авторитету вчителя (О.Г. Ковальов, М.А. Петров), педа-
гогічної майстерності (М.Г. Крушков), педагогічного такту (Г.С. Прозоров). 

У 70-х роках науковці у своїх працях досліджують проблему 
професійної компетентності вчителя. 

Саме у ці роки найбільше досліджуються вимоги до знань та умінь 
педагога. 

Аналізуючи наукові джерела з проблеми, ми звернули увагу на різні 
підходи до розуміння змісту та сутності поняття «психолого-педагогічна 
компетентність». Ми вважаємо за необхідне розглянути основні позиції 
науковців щодо вказаного визначення поняття. 

В 90-х роках Є.С. Кузьмін, Н.В. Кузьміна дослідили необхідність 
поняття «професійно-педагогічна компетентність», яке у педагогічній дія-
льності визначається складовими: вмілим спілкуванням, активністю, пси-
хологічними здібностями [4]. 

Дослідник А.К. Маркова визначає поняття «професійна компетент-
ність педагога», як єдність професійних знань, умінь та психологічних 
якостей, які забезпечують високий рівень їх професійної діяльності [6]. 

Також, науковець Л.М. Мітіна розглядає поняття «професійна ком-
петентність педагога» як систему знань, умінь та навичок, а також спосо-
бів та прийомів їх реалізації у професійній діяльності [7]. 

На думку М.І. Лук’янової психолого-педагогічна компетентність 
вчителя – це узгодженість між знаннями, практичними вміннями і реаль-
ною поведінкою педагога в його діяльності [5]. 

Науковець І.Б. Васильєв виокремив дидактичну, методичну, біогра-
фічну, діагоностичну, прогностичну, професіографічну, спеціально-
предметну, психофізіологічну, регламентно-нормативну, управлінську, 
комунікативну, акмеологічну та аутопсихологічну компетентності як еле-
менти структури психолого-педагогічної компетентності [2]. 

Поряд з цим, дослідник М.К. Смирнов виокремив валеологічну та 
психологічну компетентності як складові психолого-педагогічної компе-
тентності [11]. 

Дослідниця Л.П. Архипова виділила необхідність формування еко-
лого-валеологічної готовності вчителя [1]. 

«Професійна компетентність педагога» за Л.І. Міщенко це – єд-
ність теоретичної та практичної готовності педагога до професійної дія-
льності [11, 12]. 

Професійну компетентність дослідник Деркач А. визначає як – сис-
тему професійних знань, яка постійно поширюється та дає змогу викону-
вати професійну діяльність з високою продуктивністю [11]. 
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З досліджень Стрельнікова В. професійна компетентність це – знання 
навчально-виховного процесу, сучасних проблем педагогіки та психології, а 
також вміння застосувати ці знання у повсякденній практичній роботі [10]. 

У своїх працях Гузій Н. визначає, що професійна компетентність це 
– складно-структурована система теоретичних і практичних знань [8]. 

Зауважимо, що такі дослідники як Д.М. Гришина, Н.Ю. Кліменко 
визначають, що «професійно-педагогічна компетентність» це – сукупність 
здібностей, якостей, умінь та властивостей особистості необхідних для ус-
пішної професійно-педагогічної діяльності [8]. 

Слід зазначити, що науковці В.М. Введенський, Н.В. Кузьміна вва-
жають, що професійна компетентність це – професійно значуща, інтегра-
тивна якість особистості, особистісна властивість педагога, яка дає змогу 
продуктивно вирішувати навчально-виховні завдання [3]. 

Зробивши аналіз науково-методичної літератури нами визначено та-
кі дидактичні напрями щодо формування компетентності майбутнього фа-
хівця фізичного виховання у вищій школі: 

– креативно-технологічний – А.К. Маркова, Л.І. Міщенко, 
Л.М. Мітіна, В.І. Маслов, В.А. Сластьонін, О.І. Щербак; 

– конструктивно-особистісний – Н.В. Гузій, А.О. Деркач, 
В.Ю. Стрельніков; 

– концептуально-прикладний – В.М. Введенський, Д.М. Гришина, 
Н.В. Кузьміна, Н.Ю. Кліменко. 

Разом із тим, більшість науковців у своїх працях, розглядають зазна-
чені поняття як синоніми, які визначають необхідність об’єднати здібності 
особистості, систему знань, умінь та навичок, знаневу підготовленість, са-
мовдосконаленість та самоосвіту. 

Проаналізувавши літературу з проблем психолого – педагогічної пі-
дготовки фахівців, зазначаємо, що в центрі уваги багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених чітко окреслена проблема формування професійної 
компетентності вчителя фізичної культури [11, 13]. 

Отже, для здійснення підготовки викладацьких кадрів для вищої 
школи необхідна розробка її методології, теорії та практики з 
обов’язковим включенням технічних, технологічних та людинознавчих 
знань в сфері педагогіки, психології та біології, що адекватні вимогам ви-
кладацької діяльності. 

Таким чином, сучасна система підготовки викладачів фізичного ви-
ховання у вищій школі повинна бути спрямована на забезпечення підгото-
вки фахівців за всіма вищевказаними аспектами, виходячи з яких очевид-
ними стають означені нами напрямки формування психолого-педагогічної 
компетентності. 

Специфіка системи підготовки фахівців фізичного виховання у ви-
щій школі, полягає передусім у тому, що слухач вже є спеціалістом в одній 
із галузей знань. Тому, важливо є розробити нову технологію формування 
психолого-педагогічної компетентності фахівців фізичної культури у ви-
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щій школі на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр». 
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