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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті представлено аналіз наукового фонду з проблеми підготовки майбутніх учителів фізич-

ної культури до самоосвітньої діяльності. Мета дослідження полягала у здійсненні термінологічного 
аналізу проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності. Ви-
значено зміст основних понять: самоосвіта та самоосвітня компетентність. Доведено, що цілеспрямо-
вана робота з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності сприяє 
формуванню їхньої професійної компетентності та професіоналізму. Представлено місце та роль са-
моосвітньої компетентності вчителя в системі загальної професійної компетентності вчителя фі-
зичної культури. 
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Олег ПІДГІРНИЙ Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Магістральні шляхи оновлення системи вищої освіти в останні роки детермінуються норматив-ними вимогами Закону України «Про вищу освіту, Концепції педагогічної освіти, цільової комплекс-ної програми «Вчитель» і передбачають, насампе-ред, стрімке відтворення інтелектуального потен-ціалу нації, забезпечення можливості до безпере-рвного особистісного та професійного саморозви-тку громадян, підготовку молодого покоління до інтеграції в європейський та світовий мульти-культурний соціум, професійну адаптацію фахів-ців різного профілю. Актуальність дослідження та його зв’язок з важливими теоретичними та практичними за-вданнями. На сучасному етапі трансформаційної перебудови системи професійної педагогічної освіти виникла суперечність між стандартною професійно-педагогічною підготовкою майбутніх фахівців з фізичної культури, спорту та виховання (зокрема – вчителя фізичної культури) та підви-щеними вимогами соціуму та широкого педагогі-чного загалу до інноваційної діяльності педагога (тренера, вчителя фізичної культури), що реалізу-ється у здатності оперувати значними масивами наукової та навчально-методичної інформації у непередбачуваних умовах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фе-номенологія самоосвітньої діяльності вчителя ґрунтовно висвітлена в дослідженнях науковців-класиків Ф. Дистервега, Я. Коменського, Й. Песта-лоцці, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Дидак-тичне підґрунтя самовдосконалення особистості засобами навчання представлене дослідженнями 

С. Архангельського, Ю. Бабанського, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна. Роль системного підходу до орга-нізації самостійної роботи висвітлювали В. Без-палько, В. Кан-Калік, П. Підкасистий.  Складна проблематика самоосвіти у площині професійної діяльності, зокрема – використання наукових, психологічних та загальнопедагогічних знань у самоосвітній діяльності педагога, самоос-віта в контексті професійної діяльності вчителя-початківця, теоретичні засади неперервного  навчання фахівців галузі освіти висвітлено у нау-ковому доробку С. Єлканова, І. Наумченко. Струк-турний та функційний зв’язок між системою піс-лядипломного навчання та здатністю вчителя до самоосвітньої діяльності розглядали Н. Косенко, Ю. Кричевським. Проте, роль самоосвітньої діяльності в систе-мі професійних якостей фахівця фізичної культу-ри і спорту висвітлена недостатньо. Мета статті – здійснити термінологічний ана-ліз проблеми підготовки майбутніх учителів фі-зичної культури до самоосвітньої діяльності. Завдання дослідження: проаналізувати по-няттєво-термінологічну базу проблеми підготов-ки майбутніх учителів фізичної культури до само-освітньої діяльності, уточнити поняття «самоосвіта», «самоосвітня компетентність»; сха-рактеризувати особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої ді-яльності. Виклад основного матеріалу статті. За визна-ченням Н. Щекотиліної, учитель фізичної культу-ри – фахівець із базовою спеціальною освітою,  яка дозволяє йому здійснювати професійно-
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педагогічну здоров’язбережувальну діяльність на високому методичному і науковому рівні відпові-дно до програм та методик фізичного виховання, використовуючи найефективніші прийоми, мето-ди і засоби навчання з урахуванням підготовлено-сті, індивідуальних, психофізичних, емоційних особливостей учнів[12, 214]. Названі аспекти про-фесійної діяльності вчителя фізичної культури потребують постійного нарощення професійних знань, умінь та навичок, набуття різних видів ін-тегрованих компетентностей, що забезпечується здатністю до самоосвіти. Проблематика професійного навчання майбу-тніх фахівців з фізичної культури і спорту (зокрема − учителів фізичної культури) у сучас-них психолого-педагогічних дослідженнях пред-ставлена досить широко (Н. Башавець, П. Джу-ринський, Г. Кондрацька, Г. Крутов, І. Ткачівська, Б. Шиян, Н. Щекотиліна). Переважна більшість учених упевнені в тому, що ефективна діяльність учителя фізичної куль-тури детермінується його готовністю до профе-сійного самовдосконалення, самореалізації, самоі-дентифікації, що базується, передусім, на самона-вчанні та самоосвіті. Водночас, важливого значен-ня у названих процесах набувають сформовані професійно-зорієнтовані знання щодо формуван-ня позитивного ціннісного ставлення учнів до здоров’язбереження (організація та проведення профілактичної, просвітницької роботи, застосу-вання здоров’язбережувальних технологій). До значущих недоліків теорії професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури слід віднести положення про алгоритм організації освітнього процесу, методологічні підходи та принципи конструювання самоосвітньої діяльно-сті здобувачів освіти першого освітнього рівня «бакалавр», які навчаються на факультетах фізич-ної культури, спорту та реабілітації. Методологічні орієнтири розробки проблеми влучно визначила М. Рогозіна зазначаючи, що сутність самоосвіти майбутніх учителів детермі-нується методологічними регулятивами, що кон-кретизовані базуючись на підґрунті особистісно-зорієнтованого та системного підходів: гуманіта-ризація та «олюднення» професійного навчання майбутніх фахівців потребує створення належних психолого-педагогічних умов для трансформації у свідомості майбутнього вчителя професійно-значущих цінностей в особистісно-значущі; у пло-щині професійної самосвідомості майбутнього педагога має бути переважальною не раціональ-на, а емоційно-ціннісна компонента, саме вона має посідати провідне місце; ціннісна платформа, теоретико-методичні та методологічно-техно-логічні засади самоосвітньої діяльності мають 

набути для майбутнього педагога особистісної значущості; самоосвітня діяльність учителя є цілі-сним інтеграційним утворенням, відтак її органі-зація та здійснення мають відбуватись на цілісній основі, ураховувати системну єдність та узаємоза-лежність усіх її елементів, мети, складників зміс-ту, методів і засобів, форм[7, 111]. Спираючись на наукову позицію вченої може-мо стверджувати, що організація та розробка про-цесу підготовки майбутніх учителів фізичної ку-льтури до самоосвітньої діяльності мають бути, передусім, адекватними потребам розвитку май-бутніх фахівців та етапам становлення (особис-тісного та фахового) студента як гармонійної осо-бистості. У цьому зв’язку слід наголосити також, що дослідницею М. Рогозіною аргументовано визна-чено саме синергетичний, з-поміж інших методо-логічних підходів, як базовий для розробки систе-ми підготовки майбутніх учителів до самоосвіт-ньої діяльності. Адекватна розробка проблеми вимагає звер-нення до довідникових джерел з метою висвіт-лення термінологічних контурів феноменології самоосвіти учителя, зокрема його самоосвітньої компетентності. Звернення до довідникової літератури, зокре-ма до «Енциклопедії освіти» дозволило зафіксува-ти загальний зміст поняття, а саме: самоосвіта – є пізнавальною діяльністю особи, здійсненою самос-тійно та свідомо; вирішальною характеристикою самоосвіти є її цілеспрямованість; самоосвіта лю-дини націлена на досягнення низки персонально-значущих цілей освітнього характеру; самоосвіта спрямована на вирішення загальнокультурних суперечностей та задоволення соціокультурних цінностей; самоосвіта є підґрунтям прідвищення кваліфікації та професіалізму фахівця різного про-філю[4, 798]. На думку видатного українського вченого С. Гончаренка, особливість самоосвіти полягає в тому, що вона здійснюється поза межами прохо-дження всього курсу професійного навчання сту-дента в традиційному закладі вищої освіти. Само-освіта, продовжує автор, є елементом системи професійної освіти в закладах вищої освіти (коледжах, інститутах, університетах, академіях), сприяє систематизації та упорядкуванню профе-сійних знань, розширенню банку професійної ін-формації. Найбільш поширеним засобом самоосві-тньої діяльності, підсумовує вчений, може бути самостійне опрацювання спеціальної літератури, робота із професійними загальнонауковими, ме-тодичними джерелами інформації [2, 233]. Уточнив С. Гончаренко й ще одне принципово значуще поняття – самонавчання, як діяльність 
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суб’єкта, спрямована на самостійне оволодіння знаннями про світ, про себе, способами пізнаваль-ної, комунікативної, орієнтувальної, перетворю-вальної, художньої, соціальної діяльності, фізич-ного розвитку і саморегуляції. [2, 234]. Однією з перших у педагогічній науці почала використовувати поняття «самоосвітня компете-нтність» І. Зимня[5]. Вчена розуміє під поняттям «самоосвіта» спроможність особистості здобувати освіту – «навчатись» упродовж усього життя; са-моосвітня компетентність, у свою чергу, визначе-на І. Зимньою як базис неперервного професійно-го навчання в контексті особистісного, соціально-го, професійного життя.  В контексті нашого дослідження принципово важливим є те, що авторка широко і розгалужено представила елементи змісту професійної компе-тентності як наукового феномену. Представимо низку провідних елементів, за І. Зимньою: внутрі-шня інтенція (потреба) людини у саморозвитку; здатність конструювати індивідуальну стратегію життєдіяльності; системна інтегративна єдність інтелектуального розвитку та становлення осо-бистості; спроможність нівелювати суперечності та невизначеності (ризики, суспільні та соціальні трансформації, зміни суспільного устрою тощо) власного життєвого досвіду[5, 29].  Розмірковуючи над значущістю названих еле-ментів для підготовки майбутнього вчителя фізи-чної культури до самоосвітньої діяльності зазна-чимо, що слід додати до переліку елементів, за-пропонованих І. Зимньою такі: здатність забезпе-чувати контроль над алгоритмами власного інте-лектуального та загальнокультурного розвитку; прагнення досягати акмеологічних «вершин» професійного характеру – професійної майстерно-сті, професійної творчості; створення «банку» професійно-зорієнтованих знань, здатність пос-тійно його розширювати, накопичувати фахово-зорієнтовану інформацію, структурувати та сис-тематизувати її; спроможність увиразнювати ак-туальні соціокультурні та націоментальні форми реалізації професіонала у відповідній ситуації професійного розвитку; моніторинг та аргументо-вана оцінка власних життєвих та професійних досягнень у саморозвитку, корекція небажаних елементів та накреслення перспектив професій-ного зростання. Вигідно вирізняється з-поміж інших наукова позиція Н. Довмантович щодо способів формуван-ня самоосвітньої компетентності. Передусім, ав-торка наголошує на складності процесу форму-вання самоосвітньої компетентності спеціалісті будь-якого фаху. Із цим висловленням ми повніс-тю погоджуємось і додаємо те, що складність про-фесійної діяльності вчителя фізичної культури 

(необхідність урахування одночасно фізичного, розумового, емоційного та психічного стану учня) утруднює процес його самоосвіти. Нам імпонує думка Н. Довмантович про те, що процес форму-вання самоосвітньої компетентності студентів має розпочинатись у ході освітнього процесу – зокрема на семінарсько-практичних заняттях, де у студентів формуються навички активної діяль-ності із набуття спеціальної поінформованості щодо своєрідності професійної діяльності. Крім того, принципового значення у процесі навчання має демонстрація безпосереднього зв’язку між практичним «прикладним» характером набутих знань та проекцією їх реалізації у майбутній про-фесії. Правильно, на нашу думку, схарактеризувала Н. Довмантович баланс між обсягом інформації (знань) які отримує студент в межах аудиторної роботи та обсягом самостійної роботи майбутніх фахівців – 40%. Погоджуємось із авторкою в тому, що коректно зконструйований алгоритм самос-тійної роботи майбутніх учителів фізичної куль-тури сприяє розвитку їхнього аналітичного систе-много мислення, педагогічної спостережливості, озброює професійними вмінням використовувати загальнотеоретичні знання в ситуаціях професій-ної діяльності, формує їхні культуротворчий по-тенціал. В освітньому процесі самостійно-дослідницька діяльність спрямовується, переду-сім, на гармонійне запам’ятовування майбутніми вчителями набутої термінологічно-поняттєвої обізнаності і використання її з метою фіксації аде-кватних навичок, наголошує авторка [3,140]. На думку Н. Сидорчук, проблематика самоос-вітньої діяльності є складною і може охоплювати широке коло різноманітних загальнонаукових та спеціально-методичних питань. Передусім зазначимо, що дослідниця вичерп-но та влучно накреслила загальні рими поняття «самоосвітня діяльність». Авторка уточнила цей феномен як процес, що детермінується організа-ційними, дидактичними, психолого-педаго-гічними факторами, під упливом яких здобувач вищої педагогічної освіти має можливість самос-тійно свідомо формулювати освітню мету, накрес-лювати цілі та завдання, що забезпечують досяг-нення визначеної мети, на основі чого реалізу-ються різноманітні пізнавальні, професійні та особистісні інтереси і потреби, розвивається інте-лект та особистісний профіль як суб’єкта профе-сійно-педагогічної діяльності. Приєднуємось до думки авторки про те, що підготовка майбутніх учителів (в контексті нашого дослідження – май-бутніх учителів фізичної культури) до самоосвіт-ньої діяльності, на думку авторки, має здійснюва-тися шляхом конструювання та моделювання 
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Олег ПІДГІРНИЙ Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності алгоритму перспективної професійної самоосвіти, що передбачає чітку логіку та фіксацію системи елементів її структури та інтеграційних зв’язків між ними шляхом залучення майбутніх учителів до актуальної самостійної освітньо-професійної діяльності [11, 62]. На нашу думку, правильно та коректно визна-чила дослідниця Н. Бухлова внутрішню структуру самоосвітньої компетентності. Авторка бачить її як синтез таких складників: усвідомлення персо-нальних потреб, що ґрунтуються на правильному самоаналізі, самопізнанні, самомоніторингу пози-тивних та негативних рис власної професійної діяльності; систематизація інформаційного фонду (різноманітної інформації особистісного та про-фесійного характеру), розширення банку власних знань, встановлення міжпредметних та міжфахо-вих зв’язків, «білих плям» професійного розвитку; уміння конструювати індивідуальний маршрут самоосвіти з урахуванням власних нахилів та на-мірів, властивостей особистості та професійно-значущих рис, потреб соціуму та професійного оточення; критичне та вдумливе ставлення до інформації в довколишньому середовищі, форму-лювання власної позиції щодо варіативності та значущості набутої інформації; гнучкість та «нелінійність» мислення, креативність у вирішен-ні професійних завдань; здатність ураховувати швидкі зміни у різних професійних контекстах, пошук нестандартних рішень у поєднанні з самос-тійно здобутими знаннями; сформованість інфор-маційної культури (уміння обробляти одночасно великі масиви інформації різного характеру: умін-ня систематизувати, переопрацьовувати, аналізу-вати та синтезувати самостійно здобуту інформа-цію, презентувати її); уміння взаємодіяти з довко-лишніми на основі полілогу, продукувати рішен-ня на засадах співробітництва, толерантно та по-важно ставитися до полярного погляду «іншого»; уміння застосовувати інноваційні інформаційно-комунікаційні технології; набуття настанови на соціальну відповідальність особистості перед со-бою, суспільством, культурним та професійним середовищем; налаштованість безперервний са-морозвиток та самозміни; вміння долати трудно-щі, невпевненість; аргументована оцінка та моні-торинг значення сформованих професійно-орієнтованих знань у власній професійній діяль-ності; відповідальність за алгоритм та зміст само-освіти; безперервний самоаналіз і самоконтроль за самоосвітньою діяльністю; уміння коригувати, вдосконалювати результати самоосвіти [1, 6]. На думку М.Рогозіної, ступінь самоцінності знань майбутнього педагога залежить від: а) зда-тності викладача конструювати організаційні, 

дидактичні та психолого-педагогічні умови для емоційного переживання студентом змісту конк-ретної загально-наукової, освітньої або навчально-методичної роботи, персонально значущої для розвитку його як суб’єкта професійної діяльності; б) умінь майбутнього вчителя формулювати влас-ну позицію і демонструвати власні почуття в кон-тексті певних думок автора роботи, систематизу-вати сформульовані положення, знаходити в кон-кретній роботі причинно-наслідкові системні зв’язки між різними термінами, висловленнями та її складниками її структури; в) наявності у за-кладах вищої освіти ефективно функціонуючої системи педагогічного забезпечення самоосвіт-ньої діяльності студентів [7, 110].  Не можемо не погодитись із думкою В. Наумчука, про те, що збільшення обсягу годин на самостійно-дослідницьку роботу студентів – майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (зокрема зі спортивно-педагогічних дисциплін) вимагає кардинальної зміни в контексті покра-щення різноманітних форм організації освітньої діяльності майбутніх учителів фізичної культури, які тісно пов’язані між собою.  В контексті підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності важливим є думка В. Наумчука про те, що практи-чна реалізація самостійної роботи майбутніх учи-телів фізичної культури належним чином не за-безпечується удосконаленням лекційних, семі-нарсько-практичних занять. Змістове наповнен-ня, планування та організація, специфічні види та конкретна методика самостійної роботи студен-тів факультетів фізичного виховання зі спортив-них ігор не реалізуються як компоненти цілісної системи освітнього процесу. Приєднуємось до думки автора про те, що дієвість самостійної осві-тньої роботи студентів погіршується і через недо-статню забезпеченість педагогічних, дидактич-них та організаційних умов[6, 122]. Висновки. Головну причину недостатньої та неефективної підготовки майбутніх учителів фі-зичної культури до самоосвітньої діяльності вба-чаємо у тому, що професійну підготовку майбут-ніх учителів фізичної культури в контексті самос-тійної роботи у психолого-педагогічних джерелах досліджено недостатньо. Професійна підготовка вчителя фізичної культури до самоосвітньої дія-льності вирізняється методологічним та науково-методичним потенціалом, адже спрямовує здобу-вача освіти на постійне самовдосконалення, само-реалізацію та самоідентифікацію, що характери-зує результативність ефективного освітнього процесу закладу вищої освіти педагогічного про-філю. 
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Олег ПІДГІРНИЙ Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності 
Олег Подгорный. Теоретический анализ проблемы подготовки будущих учителей физиче-

ской культуры к самообразовательной деятельности 
В статье представлен анализ научного фонда по проблеме подготовки будущих учителей физиче-

ской культуры к самообразовательной деятельности. Цель исследования заключалась в осуществлении 
терминологического анализа проблемы подготовки будущих учителей физической культуры к самооб-
разовательной деятельности. Определено содержание основных понятий: самообразование 
(самостоятельная познавательная деятельность человека, направленная на достижение определен-
ных личностно-значимых образовательных целей; обеспечение общекультурных запросов, познаватель-
ных интересов в любой сфере деятельности, повышение профессиональной квалификации) и самообра-
зовательная компетентность (способность учиться на протяжении жизни, основа непрерывного обу-
чения в контексте как личной и профессиональной, так и социальной жизни). Доказано, что увеличение 
времени на самостоятельную работу по спортивно-педагогическим дисциплинам требует кардиналь-
ного улучшения других форм организации учебного процесса, которые тесно связаны между собой. 

Ключевые  слова : самообразование, самообразовательная компетентность, самообразователь-
ная деятельность учителя физической культуры. 

 
Oleh Pidhirnyi. Theoretical analysis of the problem of preparation of future teachers of physical 

culture for self-educational activity 
The article presents the analysis of the scientific foundation on the problem of preparation of future teachers 

of physical culture for self-educational activity. The purpose of the study was to conduct a terminological analysis 
of the problem of preparing future physical education teachers for self-educational activities. The contents of the 
basic concepts are defined: self-education (independent cognitive activity of a person, aimed at achieving certain 
personally-meaningful educational goals; satisfaction of cultural inquiries, cognitive interests in any field of activ-
ity, professional development) and self-education competence (the ability to learn throughout life, the basis of 
lifelong learning in the context of both personal and professional life). 

The content of self-education competence consists of the following features: understanding of one's needs 
based on introspection, self-knowledge, self-accounting of strengths and weaknesses of one's activity; organizing 
your own knowledge, finding connections, gaps; the ability to develop their own self-education program, taking 
into account their own and society's needs; critical attitude to any information received, developing one's own 
position in the process of knowledge acquisition; flexibility of application of knowledge, ability, skills in the condi-
tions of fast changes, search of non-standard solutions on the basis of self-acquired knowledge; ability to solve 
professional problems on the basis of self-acquired knowledge; availability of information culture (ability to work 
with information: to select, process, store and use information effectively); organization of own training methods; 
presentation, justification and protection of the result obtained in the process of self-education; ability to cooper-
ate with others on the basis of dialogue, make decisions on the basis of cooperation, tolerant attitude to the oppo-
sition view; ability to use new information and communication technologies; the formation of the installation on 
the social responsibility of the person in front of themselves, society, cultural environment; focus on constant self-
development, self-change, ability to overcome difficulties, uncertainty; adequate assessment of the value of the 
acquired knowledge in one's own activity; responsibility for the organization and planning of self-education; con-
stant self-analysis and self-control over self-educational activity; ability to correct, improve the results of self-
education. 

Keywords :  self-education, self-educational competence, self-educational activity of physical education 
teacher. 
 


