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Актуальність дослідження зумовлена прого-лошеням Національної доктрини розвитку освіти, яка спрямована на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі. Результатом цієї доктрини є підготовка майбутніх учителів, що здатні робити особистісний вибір, набувати вміння, навички та компетентності зад-ля інтеграції в суспільство на різних рівнях, навча-тися упродовж життя. У зв’язку з цим, проблема формування якісно нової особистості вчителя є актуальною для нашої держави і перетворюється на один із найважливіших чинників підвищення конкурентноздатності майбутніх фахівців у освіт-ній галузі. Незважаючи на масштаб розгляду про-блеми, психологами та педагогами зроблено ваго-мий внесок у дослідження специфічних умов акме-

ологічного становлення майбутніх учителів. Проте проблема з’ясування сутності педагогічних умов акмеологічного становлення є недостатньо вивче-ною, тоді як її вирішення сприятиме не лише озброєнню майбутніх учителів акмеологічними, психолого-педагогічними та професійними навич-ками й уміннями, а передусім усвідомленню ними власного місця у професійній діяльності, а також закладанню фундаменту у формуванні цілісної системи педагогічного професіоналізму. Аналіз наукового фонду та практичної органі-зації освітнього процесу у закладах вищої освіти дозволив встановити, що професійному станов-ленню майбутніх учителів присвятили свої дослі-дження К. Абульханова-Славська, І. Бех, А. Богуш, Н. Бордовська, Н. Гузій, Е. Карпова, Н. Кічук, І. Княжева, Т. Койчева, О. Копусь, Н. Кузьміна, 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКМЕОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

У статті проаналізовано сутність педагогічних умов та їх впливу на акмеологічне становлення 
майбутніх учителів фізичної культури. Спираючись на результати дослідження, під педагогічними умо-
вами акмеологічного становлення майбутніх учителів фізичної культури розуміємо обставини, що 
впливають на підвищення результатів навчальної діяльності, а також на створення передумов для 
подальшого розвитку зрілості особистості в межах професійної діяльності під час фахової підготовки. 
На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та провідного наукового фонду було виокремле-
но такі педагогічні умови, як: упровадження інтерактивного навчання у фахову підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури; підвищення питомої ваги засобів інформаційних технологій у самостійній 
роботі майбутніх учителів фізичної культури; використання тренінгу під час підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики. 

Спираючись на результати дослідження було встановлено, що внаслідок реалізації педагогічних 
умов було засвідчено позитивні зміни у респондентів експериментальних груп. Так, високого рівня досяг-
ли 26,8 % учасників ЕГ і 18,5 % учасників КГ. На задовільному рівні виявлено в ЕГ 56,1 % і в КГ 43,2 % від 
загальної кількості респондентів. На низькому рівні в ЕГ спостерігалось 17,1 % і в КГ – 38,3 % від загаль-
ної кількості респондентів. 

Ключові  слова :  педагогічні умови, майбутні вчителі, акмеологічне становлення, інтерактивне 
навчання, самостійна робота, педагогічна практика, тренінг. 
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Руслан ГУРІН, Анастасія КУШНІРУК, Олександр ЯЦІЙ Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів З. Курлянд, Л. Мітіна, І. Підласий, О. Семеног, О. Трифонова, Р. Хмелюк, О. Чебикін та ін. Різні акмеологічні аспекти становлення професіоналіз-му особистості та професійної діяльності подано в дослідженнях В. Агапова, Р. Бернса, В. Давидова, А. Деркача, О. Дубанесюк, В. Маркіна, В. Радула, А. Реана, К. Роджерса, С. Рубінштейна, В. Шад-рикова та ін. Інноваційні технології в освіті дослі-джували І. Богданова, Р. Гуревич, В. Кухаренко, О. Пометун та ін. Натомість, незважаючи на виок-ремлені вище наукові доробки, педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів на сьогодні досліджено недостатньо. Мета статті полягає у визначенні сутності педагогічних умов та їх впливу на акмеологічне становлення майбутніх учителів фізичної культу-ри. Відповідно до аналізу результатів досліджен-ня доцільним є наголосити, що під педагогічними умовами часто розуміють обставини, можливості, фактори, результат навчально-виховного проце-су. Науковим підґрунтям цього є дослідження: Н. Боритко (2001) – зовнішня обставина, що тією чи іншою мірою істотно впливає на протікання педагогічного процесу, свідомого сконструйова-ного педагогом, який передбачає досягнення пев-ного результату; С. Гончаренко (1997) – обстави-ни, за яких компоненти навчального процесу (навчальні дисципліни, методика їх викладання, навчання і виховання) подані в найкращих взає-мовідносинах та взаємозв’язках, що дають можли-вість учителям плідно викладати, керувати на-вчальним процесом, а учням – успішно навчатися; Л. Горбатюк (2002) – обставини, які діють у на-вчальному процесі та впливають як на навчальну діяльність, так і на результати навчання; В. Павлової (2007) – це поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників, що позитивно впливають на ефективність та результативність навчально-виховного процесу. Ураховуючи специфіку підготовки майбутніх учителів фізичної культури та професійну діяль-ність, постало завдання побудувати своєрідний фундамент щодо акмеологічних основ становлен-ня їх особистості. Такою базою виступають відпо-відні педагогічні умови, що сприяють акмеологіч-ному становленню майбутніх учителів фізичної культури під час фахової підготовки. З огляду на вищезазначене, під педагогічни-ми умовами акмеологічного становлення майбут-ніх учителів будемо розуміти обставини, що впли-вають на підвищення результатів навчальної дія-льності, а також на створення передумов для по-дальшого розвитку зрілості особистості в межах професійної діяльності під час фахової підготовки в педагогічному університеті. 

Аналіз наукового фонду дав можливість вио-кремити такі педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів у педагогічному університеті, як: упровадження інтерактивного навчання у фахову підготовку майбутніх учителів фізичної культури; підвищення питомої ваги за-собів інформаційних технологій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури; ви-користання тренінгу під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики. Щодо першої педагогічної умови, упрова-дження інтерактивного навчання у фахову підго-товку майбутніх учителів фізичної культури, не-обхідно наголосити, що забезпечення успішності навчання в університеті може бути реалізоване шляхом використання нових методів, педагогіч-них прийомів, спрямованих на активізацію пізна-вальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Останнім часом у контексті гуманізації освіти для реалізації цього все більшої популяр-ності набуває інтерактивне навчання. Вивчення психолого-педагогічної літератури з питань підготовки майбутніх учителів з викори-станням інтерактивного навчання дозволило дій-ти висновку, що вчені по-різному підходять до його тлумачення та визначають у такий спосіб, як: від англ. interact – взаємодіяти, тобто перебу-вати у взаємодії, діяти, впливати один на одного) припускає спільне навчання (навчання у співпра-ці): студенти та викладач є суб’єктами навчання [9]. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований у та-кий спосіб, де практично всі ті, хто навчаються, є залученими до процесу пізнання, вони мають на-году розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Спільна діяльність у про-цесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожний робить свій особливий інди-відуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності [11]. З іншого боку, в дослідженні С. Бондар сутність інтерактивного навчання визначено так: навчальний процес від-бувається тільки за умови постійної, активної вза-ємодії всіх учасників; це взаємонавчання (групове, колективне, навчання у співпраці), коли викладач і студент є рівноправними суб’єктами навчання; організація інтерактивного навчання здійснюється за допомогою моделювання життє-вих ситуацій, використання рольових ігор, спіль-ного вирішення проблем на підставі відповідних ситуацій; сприяє формуванню навичок спілкуван-ня, створення атмосфери співпраці; виявляє лі-дерські риси викладача і студентів, проте водно-час ніхто не домінує над іншими, думки всіх учас-ників навчального процесу беруться до уваги [1]. 



58 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

Руслан ГУРІН, Анастасія КУШНІРУК, Олександр ЯЦІЙ Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів Це вимагає від майбутніх учителів фізичної куль-тури усвідомлення творчого характеру, форму-вання індивідуального стилю та адаптації до пе-дагогічної діяльності. Безперечно, як показало вивчення фонду наукових джерел, інтерактивна організація навчального процесу має низку пере-ваг порівняно із традиційною, оскільки перша більш ефективна з погляду оптимального поєд-нання мети і результату навчальної діяльності (за Л. Грабовською, Н. Гузій, В. Свірідюк та ін.). З практичного досвіду відомо, що у процесі інтерак-тивного навчання змінюється взаємодія виклада-ча і здобувачів вищої освіти: активність виклада-ча поступається місцем активності тим, хто навча-ється. Здобувачі вищої освіти стають повноправ-ними учасниками навчального процесу, їхній дос-від слугує основним джерелом пізнання. Здійс-нення активної взаємодії викладача і майбутньо-го вчителя робить досить актуальним чітке роз-межування в єдиному процесі навчання двох складових: повідомлення навчальної інформації та її засвоєння. При цьому вирішальне значення має така діяльність студентів, за якої здійснюєть-ся засвоєння не тільки знань, а й різних методів, прийомів, способів розумової діяльності у процесі розвитку механізмів опрацювання інформації. Така діяльність сприяє підвищенню мотивації досягнення успіху майбутніх учителів, створює професійно-практичну спрямованість занять, на-дає змогу викладачам домагатися запланованих результатів навчання, що впливає на розвиток спрямованості, здібностей і компетентності в ме-жах педагогічної діяльності [4]. Під час такого навчання у здобувачів вищої освіти формуються особистісні якості, індивідуальний стиль та здат-ність до рефлексії й самооцінки. Відтак, застосування інтерактивних методів і технологій навчання під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури не лише підвищує ефективність навчальної діяльності, а й розвиває комунікативні вміння та навички, допомагає встановленню контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки ко-жного, підвищує мотивацію до успіху, спрямовує на формування особистісних якостей, здатності до рефлексії та самооцінки тощо. З іншого боку, впровадження інтерактивних технологій під час викладання фахових дисциплін надає можливості докорінно змінювати ставлення до об’єкта на-вчання, перетворення його на суб’єкт (за Г. П’ятаковою [10]). Другою педагогічною умовою є підвищення питомої ваги засобів інформаційних технологій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури. Закон України «Про вищу освіту» пе-

редбачає формування у здобувачів вищої освіти уміння самостійно, свідомо і відповідально вчити-ся, а також створення в навчальних закладах не-обхідних умов для формування у студентів дослі-дницьких умінь, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій шко-лі, так і в подальшій професійній діяльності [3]. Слід наголосити, що відповідно до цього за-кону під час навчання майбутні вчителі фізичної культури здійснюють такі види навчальної робо-ти, як: слухання лекцій, участь у семінарських за-няттях, виконання практичних і лабораторних робіт, індивідуальних і самостійних завдань, про-ходження педагогічної практики, підготовка ре-фератів, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт та ін. Кожний із зазначених видів потребує від майбутніх учителів наполегливої самостійної праці. Проведений аналіз сутності самостійної роботи в сучасній психолого-педагогічній літера-турі довів, що вчені по-різному трактують її сут-ність. Так, самостійну роботу науковці визнача-ють, як: специфічний вид навчальної діяльності, головною метою якого виступає формування са-мостійності суб’єкта навчання (В. Козаков); засіб навчання, який у кожній конкретній ситуації за-своєння відповідає конкретній дидактичній меті і завданню, формує у студента на кожному етапі його пізнання необхідний обсяг і рівень знань, навичок та вмінь для розширення певного класу пізнавальних завдань і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності, виробляє психологічну настанову на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вмінь орі-єнтуватись у потоці інформації при розв’язанні нового пізнавального завдання (П. Підкасистий); цілеспрямована, внутрішньо мотивована, струк-турована самим суб’єктом і коригована ним за процесом і результатами діяльність (І. Зимня). Зауважимо, що виконання майбутніми вчите-лями різних видів завдань самостійної роботи як основного компонента навчального процесу ство-рює підґрунтя для зміни характеру пізнавальної діяльності: відтворення й закріплення знань; фо-рмування професійних умінь і навичок; розвиток творчого потенціалу, педагогічного мислення й особистісних якостей. Отже, самостійна робота формує в майбутніх учителів фізичної культури знання й уміння саморегуляції, рефлексивні вмін-ня, стиль самоактуалізації, а також спрямовує їх на саморозвиток. Слід наголосити, що серед процесів, які все більше впливають на саморозвиток учителя в сучасних умовах, учені виокремлюють процес ін-форматизації системи освіти, завданнями якої є: формування інформаційної культури людини; забезпечення розвитку особистісних якостей  
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людини, розкриття її творчого потенціалу; підви-щення ефективності навчально-виховного проце-су на підставі впровадження інформаційних тех-нологій, надання діяльності творчого, дослідни-цького характеру; інтенсифікація методичної ро-боти та наукових досліджень тощо [5]. Відзначимо, що в науковій літературі різним аспектам вирішення завдань інформатизації осві-ти та комп’ютерізації навчального процесу прис-вятили свої дослідження такі вчені, як: Р. Гуревич (2005), М. Жалдак (1989), та ін. (формування інформаційної культури вчителя); О. Пєхота (2001) та ін. (підготовка педагогічних кадрів до застосування комп’ютерної техніки в професійній діяльності); Ю. Машбиць (1998), та ін. (використання інформаційних технологій у вищій та середньоосвітній школах); І. Богданова (1999) та ін. (ресурсне забезпечення інформатиза-ції освіти); Т. Койчева (2004), В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко (2001) та ін. (основи дис-танційної освіти). Зважаючи на це, вважаємо, що процес розвитку освіти на сучасному етапі немож-ливий без застосування нових інформаційних тех-нологій. У психолого-педагогічній літературі науковці тлумачать інформаційні технології як: сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розви-ває їхні можливості щодо керування технічними та соціальними проблемами (за М. Жалдаком); комп’ютерно орієнтовану складову педагогічної технології та комп’ютерну технологію (за В. Биковим і Р. Гуревичем); сукупність впрова-дження в систему освіти принципово нових мето-дів і засобів обробки даних, передачі, зберігання й відображення навчальної інформації (за Т. Сергеєвою). Оскільки ми не ставили за мету проведення поглибленого аналізу засобів інформаційних тех-нологій, вважаємо за необхідне наголосити на таких, як Інтернет і електронний підручник. Ви-користання Інтернету під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури спрямовує на: ак-тивізацію й індивідуалізацію процесі навчання; можливість гармонійного синтезу логічного й образного способів засвоєння інформатизації, що підвищує ефективність освітнього процесу, допо-магає формуванню всесвітньо наукового, культу-рного й освітнього просторів, покращує міжнаціо-нальне спілкування. Підґрунтям є дослідження В. Носкова, в якому автор наголошує на викорис-танні Інтернету умовно в такий спосіб: до першої групи (інформаційні) належать електронні газети й журнали, електронні бібліотеки, що розгляда-ються як інформаційні системи та містять дослі-

дження й розробки, спрямовані на розвиток тео-рії й практики збору даних, їхнього моделювання, керування і розповсюдження по різних сайтах; друга група (інтерактивні послуги зв’язку Інтер-нет) – це послуги електронною поштою, а також матеріали телеконференцій. Третя група – пошу-кові послуги в мережі Інтернет, що поділяються на каталоги, пошукові та метапошукові системи. Отже, використання Інтернету під час підготовки майбутніх учителів фізичної культури надає мож-ливості вибору індивідуальної траєкторії вивчен-ня навчального матеріалу, регулювання темпу його засвоєння і навіть більш глибокої адаптації в так званих інтелектуальних системах підтримки навчання. Широкого розповсюдження в останні роки набуває використання електронного підручника на заняттях, що забезпечує: самостійне опануван-ня навчального матеріалу; розвиток пошуково-дослідницької роботи, індивідуалізації діяльності, спостережливості; формування необхідних якос-тей особистості, пізнавальний інтерес до навчан-ня тощо. Натомість у науковій літературі й доте-пер методичний аспект такого виду навчання ви-світлено недостатньо, відсутня цілісна, науково обґрунтована й апробована методична система навчання, яка повинна включати зміст, цілі на-вчання, очікувані результати, методи навчання, організаційні форми, засоби й умови навчання. Педагогічний потенціал електронного підручника має характерні особливості, які визначають його переваги в порівнянні з традиційним друкованим підручником: гіпертекстовість; мультимедій-ність; інтерактивність. З іншого боку, викорис-тання електронних підручників як засобу навчан-ня надає можливості в організації діалогу між комп’ютером і суб’єктом пізнання, у процесі якого студент одержує підказки в разі допущення поми-лок, виникнення ускладнень, поради щодо органі-зації вивчення нової теми, щодо виходу із склад-ної ситуації під час виконання пізнавального за-вдання, планування подальших пізнавальних ак-тів, дружнього за характером і тональністю оці-нювання виконаної роботи в ході опрацювання навчального матеріалу тощо (А. Верлань, Н. Тверезовська, М. Шерман). Отже, можна дійти висновку про те, що підви-щення питомої ваги засобів інформаційних техно-логій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури є педагогічною умовою, реалі-зація якої має позитивний вклад у процес фахової підготовки, а також створює передумови для по-дальшого розвитку зрілої особистості в межах професійної діяльності. Виокремлення третьої умови, використання тренінгу під час підготовки майбутніх учителів 
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фізичної культури до проходження педагогічної практики, зумовлено тим, що сформовані уміння не будуть дієвими доти, доки студенти не усвідо-млять дії щодо їх використання в практичних си-туаціях для розв’язання навчальних завдань. У Положенні про проведення практики студе-нтів закладів вищої освіти визначено, що педаго-гічна практика – це форма професійного навчання у вищій школі, спрямована на практичне засвоєн-ня майбутніми фахівцями закономірностей і принципів педагогічної діяльності, формування основних професійних умінь і переконань. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, технологіями, формами організації освітньо-виховної роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і ви-робничих умовах, виховання потреби систематич-но поновлювати свої знання та творче їх застосу-вання у практичній діяльності [8]. Враховуючи вищевикладене, ми дійшли ви-сновку, що педагогічна практика у підготовці майбутніх учителів фізичної культури впливає на: закріплення, поглиблення, критичне осмис-лення студентами спеціальних психолого-педагогічних знань, застосування їх в організації навчально-виховного процесу, формування осо-бистої позиції як майбутніх учителів; вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і за-стосування його в пошуках власних шляхів розв’я-зання практичних проблем; формування у майбу-тніх учителів індивідуального стилю педагогічної діяльності, власного досвіду активної взаємодії з учнями, організація педагогічно доцільних взає-мин, творчого підходу до практичної роботи; ознайомлення студентів з інноваційними змінами у сучасній загальноосвітній школі, їх аналіз; вихо-вання стійкого інтересу та любові до професії вчителя, потреби в самопізнанні й професійно-педагогічному вдосконаленні; формування у сту-дентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в експериментуванні під час педагогічної практики [7]. Спираючись на вищезазначене, до-ходимо висновку про безперечну важливість під-готовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної практики. Однією з форм такої підго-товки ми вважаємо використання тренінгу. У загальновживаному значенні «тренінг»  (від. англ.– train, training) – це навчання, вихован-ня, тренування. Тренінг – це група активних мето-дів, що спрямовані на розвиток здібностей до на-вчання та оволодіння будь-яким видом діяльності (за Ю. Ємельяновим). Тренінг як технологія на-вчання в загальному вигляді виконує такі функ-

ції: діагностичну (виявлення зон розвитку або корекції); навчальну (передача нового досвіду, чи то знання, уміння і навички, чи то форми поведін-ки і установки); командоутворення (спільне на-вчання, люди, як правило, спонтанно починають відчувати себе більш згуртованими); психотера-певтичну (ефектом групової динаміки, дій трене-ра і самої тренінгової ситуації) (за Ю. Зава-левським). Слід наголосити на перевагах тренінгових занять, які полягають у наступному: тренінгова група виступає соціальним середовищем самореа-лізації та самопрезентації, каталізатором соціаль-них установок; груповий тренінг дає можливість кожному одержати зворотній зв’язок від студен-тів – колег з такими ж проблемами, які розуміють його почуття й переживання. У ньому кожен може поставити себе на місце іншої людини, «зіграти» роль для кращого розуміння її та самого себе, для знайомства з новими, більш ефективними спосо-бами поведінки і спілкування; тренінгова група відображає систему суспільних взаємовідносин, що дозволяє майбутнім фахівцям побачити й про-аналізувати у спеціально створених умовах психо-логічні закономірності спілкування та поведінки інших людей і самих себе, які непомітні в життє-вих ситуаціях; груповий досвід протидіє відчу-женню, допомагає розв’язувати міжособистісні проблеми, коли студент замикається в собі, не залишається сам зі своїми труднощами [2]. Зокрема, аналізуючи переваги тренінгових занять, ми дійшли висновку, що використання тренінгу в підготовці майбутніх учителів до педа-гогічної практики сприяє: розвитку педагогічного мислення; індивідуального стилю; впливу творчої діяльності на самопрояв індивідуальності студен-тів у практичній діяльності; пізнанню власної ін-дивідуальності, прояву творчого потенціалу та визначенню особистісної траєкторії професійного зросту та ін. Це надає підстави стверджувати, що використання тренінгу на передодні педагогічної практики впливатиме на акмеологічне станов-лення майбутніх учителів під час фахової підгото-вки. Отже, використання тренінгу під час підго-товки майбутніх учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики є важливою педагогічною умовою акмеологічного становлен-ня, що впливає на підвищення як якості навчаль-ного процесу, так і усвідомлення педагогічної ді-яльності, уявлення себе в ній, зокрема. Щодо обговорення результатів, зауважимо, що формувальний етап педагогічного експериме-нту, присвячений реалізації педагогічних умов, проводився упродовж 2016-2018 н. р. Респонден-тами виступили здобувачі вищої освіти перших  і других курсів Інституту фізичної культури,  
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спорту та реабілітації ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет іме-ні К. Д. Ушинського» (спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)» – 82 особи; спеціаль-ність 017 «Середня освіта (Фізична культура і спорт)» – 81 особа). Завершенням формувального експерименту були контрольні зрізи, які проводи-лися під час проведення занять. Для визначення змін у рівнях акмеологічного становлення майбу-тніх учителів після реалізації педагогічних умов було використано ті самі методики, що й на конс-татувальному етапі експерименту. Відзначимо, що внаслідок проведення такої роботи було засві-дчено позитивні зміни у студентів експеримента-льних груп. Так, високого рівня досягли 22 особи (26,8 % студентів ЕГ) і 15 осіб (18,5 % студентів 

КГ), на задовільному рівні виявлено в експериме-нтальній групі 46 осіб (56,1 % від загальної кіль-кості студентів) і в контрольній групі – 35 осіб (43,2 % від загальної кількості студентів). На ни-зькому рівні залишилось: в експериментальній групі – 14 осіб (17,1 %); в контрольній групі –  31 особа (38,3 %). Одержані результати свідчать про доціль-ність реалізації педагогічних умов, що впливають на акмеологічне становлення майбутніх учителів фізичної культури, проте не вичерпують усієї гли-бини проблеми. До перспективних напрямів нау-кового пошуку відносимо дослідження впливу навчального середовища педагогічного універси-тету на формування у майбутніх учителів акмео-логічної культури. 
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Руслан Гурин, Анастасия Кушнирук, Александр Яций. Педагогические условия акмеологиче-

ского становления будущих учителей 
В статье проанализированы сущность педагогических условий и их влияние на акмеологическое 

становление будущих учителей физической культуры. Опираясь на результаты исследования, под педа-
гогическими условиями акмеологического становления будущих учителей физической культуры будем 
понимать обстоятельства, влияющие на повышение результатов учебной деятельности, а также на 
создание предпосылок для дальнейшего развития зрелости личности в рамках профессиональной дея-
тельности во время профессиональной подготовки. На основании анализа психолого-педагогической 
литературы и ведущего научного фонда были выделены такие педагогические условия, как: внедрение 
интерактивного обучения в профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры; 
повышение удельного веса средств информационных технологий в самостоятельной работе будущих 
учителей физической культуры; использование тренинга при подготовке будущих учителей физической 
культуры до прохождения педагогической практики. 

Опираясь на результаты исследования было установлено, что в результате реализации педагоги-
ческих условий были засвидетельствованы положительные изменения у респондентов эксперимен-
тальных групп. Так, высокого уровня достигли 26,8% участников ЭГ и 18,5% участников КГ. На удовле-
творительном уровне обнаружено в ЭГ 56,1% и в КГ 43,2% от общего количества респондентов. На низ-
ком уровне в ЭГ наблюдалось 17,1% и в КГ – 38,3% от общего количества респондентов. 

Ключевые  слова : педагогические условия, будущие учителя, акмеологическое становление, инте-
рактивное обучение, самостоятельная работа, педагогическая практика, тренинг. 

 
Ruslan Gurin, Anastasiia Kushniruk, Oleksandr Iatsii. Pedagogical conditions of future teachers 

acmeological formation 
Nowadays the higher educational institutions are required to train teachers of the new formation who are 

able to make their own decisions, constantly update their luggage of knowledge, realize the prospects of their 
professional development, make the most of their intellectual abilities. The abovementioned is realized by imple-
mentation of measures providing the formation of future teachers who are able to meet the educational needs of 
society. 

The essence of pedagogical conditions and their influence on acmeological formation of future teachers of 
physical training is analyzed in the article. Based on the results of the research, under the pedagogical conditions 
of acmeological formation of future physical training teachers there will be understood the circumstances that 
influence the improvement of the results of educational activity, as well as the creation of preconditions for the 
further development of individual’s maturity within professional activity during professional training. Based on 
the analysis of psychological and pedagogical literature as well as of the leading scientific fund, such pedagogical 
conditions were distinguished as: implementation of interactive teaching in the professional training of future 
teachers of physical culture; increasing the part of information technology in independent work of future teachers 
of physical training; usage of training in the preparation of future teachers of physical training before passing the 
pedagogical practice. 

According to the results of the study it was concluded that as an output of the realization of pedagogical con-
ditions the respondents of the experimental groups revealed positive changes. Thus, 26.8% of respondents in EG 
and 18.5% of them in CG reached the high level. At a satisfactory level there were found 56.1% of EG participants 
and 43.2% of the total number of participants in CG. The low level was observed for 17.1% of respondents in the 
EG and 38.3% of them in the CG. 

Key  words: pedagogical conditions, future teachers, acmeological formation, interactive teaching, indepen-
dent work, pedagogical practice, training. 

  


