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Анотації:
Мета дослідження – визначити 
шляхи вдосконалення методичної 
компетентності викладачів фізич-
ного виховання та спеціальної фі-
зичної підготовки. Встановлено, що 
важливою складовою професійної 
компетентності викладачів є їх 
методична компетентність. Виді-
лено елементи методичної компе-
тентності: знання, уміння, навички, 
професійні якості, що дозволяють 
ефективно впливати на курсантів та 
методично грамотно реалізовувати 
навчально-виховні завдання. Вста-
новлено, що основними напрямка-
ми формування та удосконалення 
методичної компетентності викла-
дачів є активна участь у заходах 
навчальної, методичної, наукової 
та професійної роботи, навчання у 
системі підвищення кваліфікації, са-
моосвіта. Показано, що основним 
елементом перебудови власної пе-
дагогічної діяльності в освітньому 
середовищі є цілеспрямована са-
моосвіта викладачів, яка дозволяє 
підвести їх до методичної творчос-
ті. Самоосвіта повинна розглядати-
ся як обов’язкова умова реалізації 
планів, щодо вдосконалення ком-
петентності викладачів.

Глазунов С.И. Пути совершенствования 
методической компетентности препода-
вателей физического воспитания и спе-
циальной физической подготовки. Цель 
исследования – определить пути совершен-
ствования методической компетентности пре-
подавателей физического воспитания и специ-
альной физической подготовки. Установлено, 
что важной составляющей профессиональной 
компетентности преподавателей является их 
методическая компетентность. Выделены эле-
менты методической компетентности: знания, 
умения, навыки, профессиональные качества, 
позволяющие эффективно влиять на курсан-
тов и методически грамотно реализовывать 
учебно-воспитательные задачи. Установлено, 
что основными направлениями формирования 
и совершенствования методической компе-
тентности преподавателей является активное 
участие в мероприятиях учебной, методиче-
ской, научной и профессиональной работы, 
обучение в системе повышения квалифика-
ции, самообразование. Показано, что основ-
ным элементом перестройки собственной пе-
дагогической деятельности в образовательной 
среде является целенаправленная самообра-
зование преподавателей, которая позволяет 
подвести их к методическому творчеству. Са-
мообразование должно рассматриваться как 
обязательное условие реализации планов по 
совершенствованию компетентности препода-
вателей.

Glazunov S.I. Ways to improve 
the methodical competence of 
teachers of physical education and 
special training. The purpose of the 
study – to identify ways to improve the 
methodical competence of teachers 
of physical education and special 
training. It is established that an 
important component of professional 
competence of teachers is their 
methodical competence. Outlines the 
elements of methodical competence: 
knowledge, skills, competencies 
that effectively influence on students 
and methodically and intelligently 
implement educational and training 
goals. Found that the main directions 
of the formation and improvement of 
methodical competence of teachers is 
to actively participate in the activities 
of educational, methodical, scientific 
and professional work, training in the 
skills, self-education. It is shown that 
the main element of the restructuring 
of their own teaching activities in the 
educational environment is purposeful 
self teachers, which allows you to 
take them to the methodological 
creativity. Self-education should be 
seen as a necessary condition for the 
implementation of plans to improve 
the competence of teachers.
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Вступ.1

Стратегічні напрями розвитку освіти України ви-
значають необхідність модернізації змісту освіти на 
засадах компетентнісного підходу, її безперервності 
та інноваційності. Зміна парадигми освіти потребує 
уточнення сутності компетентнісного підходу в освіті 
та конкретизації шляхів її забезпечення. В основі цьо-
го підходу лежить поняття “компетентність”. Компе-
тентність є основою професіоналізму особистості [3]. 
Ії прийнято ототожнювати із ефективною діяльністю 
спеціаліста у своїй справі. Важливість застосування 
компетентнісного підходу у військовій освіті обумов-
лена перспективою створення до 2017 року профе-
сійної армії та відповідними змінами у системі під-
готовки військових фахівців [http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/n0006525-12]. Однією з дисциплін, яка ви-
кладається у вищих військових навчальних закладах 
(ВВНЗ) та супроводжує військовослужбовців про-
тягом їх служби є фізичне виховання та спеціальна 
фізична підготовка (ФП). Вона спрямована на забез-
печення належного рівня фізичної підготовленості 
курсантів (слухачів), формування у них теоретичних 
знань, методичних та практичних вмінь у питаннях 
фізичного удосконалення військовослужбовців та 
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управління цим процесом. Успішність засвоєння 
програми дисципліни багато в чому визначається 
компетентністю викладачів ФП ВВНЗ. 

Значна кількість наукових досліджень присвячена 
питанням визначення видів компетентності фахів-
ців, зокрема, професійної компетентності викладачів. 
Т.Є. Кочарян визначає професійно-педагогічну компе-
тентність як “максимально адекватну та пропорцій-
ну сукупність професійних та особистісних якостей 
спеціаліста, що дозволяє досягти якісних результатів 
в процесі навчання та виховання” [10]. А.О. Вітченко 
під професійною компетентністю викладача вищої вій-
ськової школи розуміє інтегральний показник його го-
товності до розв’язання освітньо-наукових завдань на 
основі ґрунтовних фахових і психолого-педагогічних 
знань, умінь, досвіду, культури педагогічного спіл-
кування, етики та естетики педагогічної діяльності в 
умовах ВВНЗ [1]. В.Р. Пасічник стверджує, що про-
фесійна компетентність вчителя фізичного вихован-
ня є інтегрованим поняттям, яке об’єднує наступні її 
складові: світоглядні позиції особистості та профе-
сійні якості (знання і вміння) у реалізації оздоровчо-
профілактичних, діагностико-прогностичних, 
навчально-розвивальних, методичних, виховних, 
комунікативних, організаційно-педагогічних, контр-
ольних, просвітницьких аспектів його діяльності та 
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постійного самовдосконалення [14]. Він слушно зау-
важує, що професійна компетентність формується під 
час набуття вчителем педагогічного досвіду і постій-
ної праці над удосконаленням своєї майстерності.

Професійна компетентність не є сталою величи-
ною, процес її формування ніколи не завершується і 
постійно змінюється [14]. Відповідно до досліджень 
Д.Л. Кулікова, процес розвитку професійної компе-
тентності виражається в здібності та вміннях фахівця 
фізичного виховання діяти самостійно і відповідально 
у просторі фізичної освіти [13]. 

Дослідження структури професійної компетент-
ності викладачів приводить науковців до висновку 
про багатогранність, комплексність, різноплановість, 
системність цього поняття [2, 5, 6, 17, 18]. В структурі 
професійної компетентності викладача ФП ВВНЗ осо-
бливе місце займає методична компетентність, оскіль-
ки вона є визначальною для вирішення навчальних за-
вдань та формування авторитету викладачів ФП серед 
курсантів (слухачів). Ії формування у майбутнього ви-
кладача закладається ще під час навчання у профіль-
ному навчальному закладі. На початку педагогічного 
шляху викладачу доводиться засвоювати педагогічне 
мислення, культуру педагогічної діяльності, прийоми 
дидактики та виховної практики. Професійне станов-
лення викладача, досягнення методичної майстернос-
ті неможливе без удосконалення власної методичної 
компетентності. Задекларовані теоретичні позиції по-
требують пошуку реальних та доступних заходів, які 
дозволять практично реалізувати прагнення виклада-
ча до вдосконалення методичної компетентності. 

 Роботу виконано відповідно плану НІР Національ-
ного університету оборони України. 

 Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити шляхи вдоскона-

лення методичної компетентності викладачів фізич-
ного виховання та спеціальної фізичної підготовки. 

Методи дослідження: спостереження, опитуван-
ня, порівняння, аналіз, синтез, прогнозування.

Об’єкт дослідження – методична компетентність 
викладачів фізичного виховання та спеціальної фізич-
ної підготовки 

Предмет дослідження – процес вдосконалення ме-
тодичної компетентності викладачів фізичного вихован-
ня та спеціальної фізичної підготовки.

Результати дослідження.
 У дослідженнях, що присвячені аналізу педагогіч-

ної діяльності викладачів, методичну компетентність 
виокремлюють як вид професійної компетентності (в 
області способів формування знань, вмінь и навичок 
тих, хто навчається) та розглядають її як головну скла-
дову їх педагогічної майстерності [12]. Н.В. Кузьмина 
під методичною компетентністю розуміє володіння 
різними методами навчання, знання психологічних 
механізмів засвоєння знань та вмінь в процесі навчан-
ня [12]. Більш деталізоване визначення методичної 
компетентності викладача пропонує Т.А. Загривная: 
“…інтегральна характеристика ділових, особистіс-
них та моральних якостей педагога, яка відображає 

системний рівень функціонування методологічних, 
методичних знань, умінь, досвіду, мотивації, здібнос-
тей та готовності до творчої самореалізації в методич-
ної та педагогічної діяльності в цілому” [4]. Широке 
розуміння вкладає у методичну компетентність ви-
кладача В.С. Шаган: “…це інтегральна професійно-
особистісна характеристика педагога, яка виражена в 
його готовності виконувати усі необхідні функції та 
досягати високих результатів у педагогічній діяль-
ності, реалізуючись в ній особистісно та професійно” 
[16].

Науковці мають різні погляди щодо структури ме-
тодичної компетентності викладачів. Т.Є. Кочарян вва-
жає, що в структурному плані методична компетент-
ність викладача середнього професійного навчального 
закладу включає: професійні знання, професійні умін-
ня, особистісні якості, які забезпечуються дидактич-
ними, организаційно-аналітичними та особистісними 
здібностями педагога [10]. Структуру методичної ком-
петентності викладача коледжу В.С. Шаган, уявляє як 
єдність 4-х компонентів: когнітивного, праксеологіч-
ного, особистісного, мотиваційно-аксіологічного [16]. 
І.Ф. Игропуло виокремлює: ценнісно-мотиваційний, 
когнітивний, рефлексивний, функціонально-
діяльнісний компоненти [7, с. 160]. Схожі компонен-
ти у структурі методичної компетентності викладача 
вищого навчального закладу розглядає Н.В. Соловова 
[15, 19]. Замість функціонально-діяльнісного компо-
нента дослідниця виділяє технологічний та оціноч-
ний. А.В. Киселев визначає методичну компетент-
ність як інтегративну якість особистості педагога, що 
проявляється в його соціально-педагогічних потребах, 
які виражаються в здатності ефективно впливати на 
тих, хто навчається, на основі володіння сукупністю 
психолого-педагогічних та предметних знань, умінь, 
навичок та розвитку професійних якостей [8]. 

Підсумовуючі вищенаведене ми виокремлюємо в 
структурі методичної компетентності викладачів ФП 
знання, уміння, навички, професійні якості, що дозво-
ляють ефективно впливати на підготовленість курсан-
тів (слухачів) та методично грамотно реалізовувати 
навчально-виховні завдання.

Диференціація складових методичної компетент-
ності викладача спрощує розуміння механізму її 
вдосконалення, в основу якого покладені практичні 
методи та засоби діяльності. Під час проведення прак-
тичних занять з ФП викладач організує рухову діяль-
ність курсантів (слухачів) з різним рівнем підготов-
леності. При цьому, важливо серед задекларованих в 
освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускни-
ків ВВНЗ, які готують фахівців ФП, вимог до освіт-
ньої та професійної підготовки викладача соціально-
особистісних, загальнонаукових, інструментальних, 
загально-професійних компетенцій посилити саме 
ті уміння, які формують його методичну компетент-
ність. Її вдосконалення у ВВНЗ передбачено під час 
здійснення навчальної, методичної, наукової та про-
фесійної роботи, у системі підвищення кваліфікації, а 
також у процесі самоосвіти.
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Проведення навчальних занять складає основу на-
вчальної діяльності викладача. Підготовка та оформ-
лення навчальної документації організує викладача 
до проведення заняття. Документальне оформлення 
шляхів досягнення результатів заняття спонукають 
його до більш ретельного планування своєї діяль-
ності. Відповідальним етапом діяльності викладача, 
під час якого наочно розкривається його професійна 
підготовленість, є викладання. Проведення лекцій та 
семінарів потребує від викладачів ґрунтовних теоре-
тичних знань та навичок володіння методичними при-
йомами активних форм дидактики. 

Під час проведення практичних занять з ФП в 
повній мірі проявляється функціонально-діяльнісна 
складова методичної компетентності викладачів. 
Практичні заняття із ФП проводяться у динамічних 
умовах на рознесених у просторі об’єктах навчально-
матеріальної бази у присутності декількох навчальних 
груп. Крім того, потрібно враховувати специфіку про-
ведення розділів ФП (лижна підготовка, військово-
прикладне плавання, рукопашний бій, подолання 
перешкод), яка проявляється у варіативності умов 
проведення заняття залежно від пори року, клімату, 
об’єкту навчально-матеріальної бази, форми одягу та 
екіпіровки курсантів (слухачів). 

У процесі проведення практичних занять превалю-
ють вимоги до педагогічної майстерності викладача в 
умінні вербальними та практичними засобами органі-
зовувати навчальну групу, навчати вправам, розвивати 
фізичні (спеціальні) якості курсантів (слухачів), вдо-
сконалювати їх прикладні навички, формувати мето-
дичні вміння, надавати теоретичні знання, одночасно 
здійснювати контроль за дисципліною та станом тих 
хто займається, дієву допомогу та страхування. Май-
стерність викладача полягає у здатності вирішувати 
завдання заняття в умовах, коли курсанти (слухачі) пе-
ребувають під впливом фізичного та психологічного 
навантаження за умов пониженої концентрації уваги 
та нестабільного психічного стану. Практика прове-
дення навчальних занять є добрим засобом вдоскона-
лення методичної компетентності викладачів. Разом з 
тим, вона буде ефективною лише за умов врахування 
та усунення помилок, що виявлені у ході діагносту-
вання ходу заняття, його аналізу, дослідження про-
блемних питань та внесення позитивних корекцій.

Діагностувати якість проведеного заняття можна 
декількома способами:

ознайомлення з думкою тих, хто навчається (опиту-• 
вання, анкетування, бесіда);
ознайомлення з думкою фахівців (проведення за-• 
няття у присутності запрошених фахівців з подаль-
шим його обговоренням;
ознайомлення з відеоматеріалами (відеозйомка за-• 
няття) та ін.; 

На основі самоаналізу, самоусвідомлення ходу за-
няття та його результатів, самооцінювання власної 
фахової підготовленості у викладача формується по-
треба в удосконаленні викладацької практики, набутті 
нових знань, проектуються заходи посилення ефек-

тивності діяльності та усунення недоліків заняття. 
Така потреба ініціює поглиблене вивчення актуально-
го матеріалу, обмін досвідом, самоусвідомлення влас-
ної позиції, співставлення її з вимогами практичної 
діяльності та формування нових підходів до реалізації 
планів наступних занять. 

Удосконалення методичної компетентності викла-
дача в процесі наукової та методичної роботи здійсню-
ється комплексно. Викладач працює з літературними 
джерелами, вивчає досвід, оновлює та поглиблює свої 
теоретичні знання, бере участь в обговоренні проблем 
на конференціях, семінарах, зборах, нарадах.

Виконання заходів методичної діяльності (розро-
блення навчально-методичних матеріалів, методич-
них розробок та ін. видань) дозволяє викладачу сис-
тематизувати свої знання, зорієнтуватися у напрямку 
наукового пошуку, розширити кругозір. Предметом 
пошуку можуть бути нові методи, форми засоби фі-
зичного удосконалення курсантів слухачів, методи які 
сприяють підвищенню моторної щільності проведен-
ня занять, способи застосування підготовчих вправ 
для уникнення травматизму, або допоміжних вправ 
для скорочення термінів оволодіння складною впра-
вою курсантами (слухачами).

Поява нового спортивного обладнання, тренаже-
рів, запровадження прогресивних форм, методів, ме-
тодик, технологій фізичного удосконалення дозволяє 
підвищувати ефективність навчальних занять з ФП. 
Запровадження досягнень науки та сучасних техно-
логій для створення власного інноваційного продукту 
в освітньому процесі потребує від викладача оволо-
діння навичками дослідницької роботи. У процесі ви-
конання заходів наукової діяльності викладачі мають 
можливість досліджувати проблеми навчального про-
цесу із позицій наукового підходу. У ході виконання 
науково-дослідних робіт, підготовки наукових статей, 
доповідей формуються уміння щодо методології на-
укового пошуку під час проведення досліджень. 

Значну роль у підвищенні методичної компетент-
ності викладачів з малим педагогічним досвідом має 
наставницька робота. На кафедрі ВВНЗ наставни-
цтво здійснюється шляхом закріплення за викладачем 
більш досвідченого викладача, який спрямовує свою 
діяльність на демонстрацію методики проведення за-
нять, допомогу при організації викладацької діяльнос-
ті, спостереження за викладацькою практикою, аналіз 
та обговорення проблемних питань професійної ді-
яльності, морально-психологічну підтримку. 

Викладач ФП повинен постійно підвищувати тео-
ретичні знання не тільки в галузі дисципліни, що ви-
кладається, але й у сфері тих спеціальностей, за яки-
ми навчаються курсанти (слухачі). Особливо цікаво 
сприймається нова інформація щодо їх професійної 
підготовки у взаємозв’язку із процесами (закономір-
ностями) фізичного вдосконалення. Логічним є актив-
не використання занять в системі професійної підго-
товки для підвищення компетентності викладачів. 

Удосконалення методичної компетентності викла-
дачів ФП не обмежується практичними видами робіт, 
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які здійснюються у ВВНЗ. На наш погляд, основним 
елементом перебудови власної педагогічної діяльності 
в андрогогічному освітньому середовищі є цілеспря-
мована самоосвіта викладачів, яка дозволяє підвести 
їх до методичної творчості. Самоосвіта присутня в 
усіх видах діяльності викладачів, але повинна розгля-
датися як обов’язкова умова реалізації планів, щодо 
вдосконалення їх компетентності. Важливе значення 
для вдосконалення компетентності викладачів ВВНЗ 
має оперативність оволодіння актуальною інформаці-
єю з професійних питань. Реалізація цього положення 
значною мірою залежить від знання викладачем іно-
земної мови та володіння навичками користування су-
часними інформаційно-комунікаційними засобами. 

Висновки 
1. Важливою складовою професійної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів 
є їх методична компетентність, яка включає в 
себе знання, уміння, навички, професійні якості, 
що дозволяють ефективно впливати на курсантів 
(слухачів) та методично грамотно реалізовувати 
навчально-виховні завдання.

2. Методична компетентність викладачів фізичного 
виховання та спеціальної фізичної підготовки 
формується та вдосконалюються під час здійснення 
навчальної, методичної, наукової та професійної 
роботи, у системі підвищення кваліфікації та 
самоосвіти.

3. Основними шляхами вдосконалення методичної 
компетентності викладачів фізичного виховання та 
спеціальної фізичної підготовки є:
практика проведення навчальних занять;• 
аналіз діяльності за результатами діагностики якос-• 
ті проведення занять із подальшим обговоренням у 
колі компетентних фахівців;
виконання заходів науково-методичної та професій-• 
ної роботи;
самоосвіта.• 

Розглянуті шляхи вдосконалення методичної ком-
петентності викладачів ФП потребують подальших 
досліджень та конкретизації технології їх реалізації.
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