
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 214 - 

2. Конвенція про права осіб з інвалідністю / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71  

3. Про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про права 

осіб з інвалідністю / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/553/2016  

4. Чайковський М. Вітчизняний досвід інтегрованого та 

інклюзивного навчання у системі вищої освіти  / М. Чайковський 

// Людинознавчі студії. серія «Педагогіка». – 2015. – випуск 1(33) 

– С. 227–232. 

 

 
Вадим Швидкий 

викладач Уманського державного  
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Сучасний розвиток суспільства потребує подальшого вдосконалення 

системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, що 

передбачає від майбутнього учителя професіоналізму відповідно до 

обраної спеціальності. Для реалізації потреб суспільства у 

висококваліфікованих учителях фізичної культури постає необхідність 

формування професійної компетентності, що дасть змогу майбутньому 

учителю з високоякісно виконувати поставленні завдання. 

Під професійною компетентністю вважають головним чином, рівень 

власної професійної освіти, досвідом і персональним  здібностями людини, 

її мотивованим прагненням до неперервної самоосвіти і 

самовдосконалення, творчим і відповідальним  ставленням до справи [1, 

с. 74]. 

Дж. Равен в своїй роботі зазначає про те, що «висока компетентність 

потрібна від службовців на всіх рівнях управліннях і у всіх сферах нашого 

суспільства» [2, с.19]. 

 В новому словнику термінів і понять під професійна 

компетентність визначається наступним чином. «Уміння викладача до 

успішної професійної діяльності; включає знання з області дидактики, 

психології, мовознавства, методики, психолінгвістики і інших наук, 

важливих для діяльності педагога, володіння професійними уміннями 

(конструктивними, організаторськими, гносеологічними, 

комунікативними), а також вміннями які дозволяють організувати 

діяльність навчаючих і керувати такою діяльністю. Професійна 
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компетентність одна з основних цілей навчання в вузі і на курсах 

підвищення кваліфікації» [3, с. 229 – 230]. 

 Проблеми формування професійної компетентності є предметом 

досліджень таких науковців: А. Хуторський, І. Зимня, В. Черняков, М. 

Кадемія, С. Хоменко, О. Гауряк та інші. 

 Професійно-педагогічна компетентність - це поінформованість 

учителя про знання, уміння, навички та їхні нормативні ознаки, які 

необхідні для його праці; знання  психолого-педагогічних основ реальної, 

педагогічної діяльності відповідно до її нормативних еталонів [4, с. 46]. 

 Таким чином виявляючи суть професійної компетентності, було 

визначено, що професійна компетентність обґрунтовується як 

високоякісна здатність фахівця до результативного виконання поставлених 

завдань. Підготовка високоефективних учителів фізичної культури є 

неможливим без формування у них професійної компетентності, тільки 

фахівець який має професійні компетентності може на належному рівні 

працювати в сучасній освіті. 
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TERMINOLOGICAL BASIS DEVELOPMENT IN THE AUTOMOBILE 

CONSTRUCTION SPHERE AND PECULIARITIES OF NEW TERMS 

INTERPRETATION INTO UKRAINIAN (ON SPECIAL ENGLISH 

LITERATURE ANALYSIS) 

 

Special terms are the linguistic expressions in various disciplines, and 

they generally correspond to a single concept in the given subject. They play a 

substantial role in the construction and development of various disciplines. The 

automobile industry has historically been a trend-setter for many standards in 


