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Анотації:
Мета: розробити методику фор-
мування готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до патрі-
отичного виховання старшокласни-
ків. Матеріал: опрацьовано понад 
100 літературних джерел. Резуль-
тат: визначено основні підходи до 
розуміння поняття «готовність» у 
професійній підготовці майбутньо-
го фахівця. Доведено необхідність 
удосконалення фахової підготовки 
майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до професійної діяльності. Ви-
значено педагогічні умови реалізації 
методики формування готовності 
майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до патріотичного виховання 
старшокласників. У процесі реалі-
зації ціннісного етапу важливим є 
оволодіння студентами такими вмін-
нями: удосконалення особистісних 
якостей шляхом участі в позаауди-
торній діяльності, активізації науко-
во-дослідної та самостійної роботи. 
Висновки: доведено, що ефектив-
ність запропонованої методики ви-
значається як результат теоретичної 
та практичної підготовки майбутньо-
го фахівця до патріотично-виховної 
діяльності зі старшокласниками.

Леоненко А. В. Методика формирования 
готовности будущего учителя физиче-
ской культуры к патриотическому вос-
питанию старшеклассников. Цель: разра-
ботать методику формирования готовности 
будущего учителя физической культуры к 
патриотическому воспитанию старшекласс-
ников. Материал: обработано более 100 ли-
тературных источников. Результат: опре-
делены основные подходы к пониманию 
понятия «готовность» в профессиональной 
подготовке будущего специалиста. Дока-
зана необходимость усовершенствования 
профессиональной подготовки будущего 
учителя физической культуры. Определены 
педагогические условия реализации мето-
дики формирования готовности будущего 
учителя физической культуры к патриотиче-
скому воспитанию старшеклассников. В про-
цессе реализации ценностного этапа важ-
ным является овладение студентами такими 
умениями: совершенствование личностных 
качеств путем участия во внеаудиторной де-
ятельности, активизации научно-исследова-
тельской и самостоятельной работы. Выво-
ды: доказано, что эффективность методики 
определяется как результат теоретической и 
практической подготовки будущего учителя к 
патриотической воспитательной деятельно-
сти со старшеклассниками.

Leonenko A.V. Methods of formation 
readiness of the future teachers 
to the patriotic education of high 
school students. Purpose: develop 
method of training of the future teachers 
of physical culture to the patriotic 
education of high school students. 
Material: processed more than 100 
literary sources. Results: defines the 
main approaches to understanding the 
concept of «readiness» in the training 
of future specialists. Develop the 
necessity of improving the professional 
training of future teachers of physical 
culture to the profession. Pedagogical 
conditions of implementation 
methodology training of the future 
teachers of physical culture to the 
patriotic education of high school 
students. During the implementation 
phase values important to mastering 
these skills: improving personal skills 
through participation in extracurricular 
activities, intensify research and 
independent work. Conclusion: it is 
proved that the effectiveness of the 
proposed technique is defined as 
the result of theoretical and practical 
training of future specialists to patriotic 
and educational activities with high 
school students.
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Вступ.1

Нині актуальним є питання підготовки майбутніх 
вчителя фізичної культури у вищому навчальному за-
кладі до патріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Така спрямованість професійної 
підготовки передбачає надання студентам відповід-
них знань, формування умінь і навичок, що забезпечу-
ють готовність майбутніх вчителів фізичної культури 
до реалізації ідей патріотичного виховання на засадах 
національного спортивного руху в країні.

Дослідження процесу готовності майбутнього вчи-
теля до професійної діяльності у російській педагогі-
ці досліджували І. В. Албутова, 2008 [1]; В. О. Боло-
тов, 2001; В. С. Володіна, 2007; М. С. Кашафутдінов, 
2001; О. І. Міщенко, 1992; В. А. Сластьонін, 1976 та 
ін., в українській – С. В. Алєксєєва, 2007; В. А. Волко-
ва, 2010; І. В. Гавриш, 2006 [4]; М. Т. Данилко, 2000; 
С. І. Кара, 2012; М. В. Карченкова, 2006; О.П. Край-
нюк, 2011 [5];  В.И. Мирошниченко, 2011 [7]; А.А.  
Мищенко, 2011 [8]; М. Я. Романишин, 2009; І. Ткачів-
ська, 2009; М.В.  Шелудёшева, 2009 [9]; O.M. Ono-
prienko, 2014 [14], а також іноземні фахівці [10-13, 
15-19]. Разом з тим, рішення проблем формування 
готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 
патріотичного виховання старшокласників висвітлено 
не у повній мірі. Тому існує необхідність більш 
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досконалого вивчення поставленої проблеми.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета: розробити та обґрунтувати методику фор-

мування готовності майбутнього вчителя фізичної 
культури до патріотичного виховання старшокласни-
ків. 

Завдання: проаналізувати методологічні, організа-
ційні та навчально-виховні особливості процесу про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
культури; визначити головні структурні компоненти 
моделі формування готовності майбутнього вчителя 
фізичної культури до патріотичного виховання стар-
шокласників, розкрити їх сутнісні характеристики та 
взаємозв’язки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення даних науково-методичної літератури з 
проблеми дослідження.

Результати дослідження. 
У сучасній педагогічній науці готовність визна-

чається як інтегративне особистісне утворення, що 
є регулятором і умовою успішної професійної діяль-
ності вчителя [4]. І. В. Албутова визначає готовність 
студентів до патріотичного виховання як складне ін-
дивідуально-особистісне утворення, що має на меті 
оволодіння теоретичними, методичними, психолого-
педагогічними знаннями та практичними уміннями й 
навичками організації означеного процесу, сформова-
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ність патріотизму, наявність позитивної мотивації до 
патріотичного виховання учнів [1].

Рівень готовності студента педагогічного вищо-
го навчального закладу до патріотичного виховання 
визначається такими показниками: сформованість 
патріотизму; наявність позитивної мотивації до патрі-
отичного виховання учнів; володіння теоретичними 
та методичними знаннями з патріотичного виховання; 
сформованість умінь та навиків патріотичного вихо-
вання учнів [1].

У процесі розробки авторської методики форму-
вання готовності майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до патріотичного виховання старшокласників 
керувалися тим, що процес навчання визначається як 
система, що містить такі компоненти:
•	 цільовий – результати засвоєння теми, розділу, ці-

лого навчального предмета. По співвідношенню 
мети як міри та результату засвоєння можна оці-
нити ефективність процесу навчання на рівні теми, 
розділу чи навчального предмета, здійснити корек-
цію змісту та методів навчання, коли з певних при-
чин мета не досягається в повному обсязі;

•	 змістовий – впливає на конкретизацію цілей на-
вчання і на вибір способів їх реалізації – засобів, 
методів та форм організації навчальної діяльності 
учня (студента), стилю спілкування вчителя (ви-
кладача) та учня (студента);

•	 стимулюючо-мотиваційний – пронизує всі інші 
компоненти процесу навчання. Без його реалізації 
учні (студенти) не приймуть ціль і завдання навчан-
ня, оцінка результатів їх діяльності не буде вико-
нувати мотиваційну функцію, до змісту навчання 
проявлятиметься байдуже ставлення;

•	 операційно-діяльнісний – відбувається взаємодія 
між суб’єктами навчання [3, с. 70–71].
Методика формування готовності майбутнього 

вчителя фізичної культури до патріотичного вихован-
ня старшокласників (Рис. 1), передбачала такі етапи 
реалізації:

І. Когнітивний етап. Мета – формування в студен-
тів важливості патріотичного виховання; ознайом-
лення їх із сутністю та змістом, формами, методами, 
принципами патріотичного виховання, збагачення ви-
кладачами власним досвідом з метою ознайомлення 
студентів з навчальною та виховною педагогічною ді-
яльністю.

Завдання – ознайомлення студентів із сутністю, 
змістом та структурою патріотичного виховання в 
системі середньої освіти.

На когнітивному етапі формування готовності 
майбутнього вчителя фізичної культури до патріотич-
ного виховання старшокласників робота зі студентами 
передбачала такі форми: лекційний виклад матеріалу 
викладачем, презентації (дисципліни «Вступ до спеці-
альності», «Теорія та методика фізичного виховання», 
«Організація та методика спортивно-масової роботи», 
«Рухливі ігри з методикою викладання», «Професійна 
діяльність у сфері фізичного виховання» за рахунок 
введення додаткових тематичних блоків до їх змісту та 

спецкурс «Патріотичне виховання молоді на традиці-
ях національної фізичної культури»).

Варто наголосити, що, організовуючи навчальну 
діяльність, педагог має внутрішньо проектувати її на 
процес формування особистості з погляду завдань 
всебічного, гармонійного виховання: якою мірою на-
вчальний матеріал сприятиме формуванню наукового 
світогляду студентів; яким чином спеціально органі-
зована пізнавальна діяльність студентів впливатиме 
на їх інтелектуальний розвиток, чи допоможе вона 
оволодінню методами самостійної пізнавальної пра-
ці; як виучуваний навчальний матеріал сприятиме 
становленню професіоналізму майбутнього фахівця; 
як впливатиме зміст навчального матеріалу на фор-
мування почуттів, переконань, естетичних смаків, мо-
рально-духовних цінностей та ін. [6].

На когнітивному етапі важливим було оволодін-
ня студентами такими вміннями: аналізувати науко-
во-педагогічну літературу з проблеми патріотичного 
виховання молодого покоління в діяльності вчителя 
фізичної культури; визначати роль патріотичного ви-
ховання в системі фізичної культури; спостерігати, 
аналізувати й узагальнювати досвід роботи виклада-
чів з метою вдосконалення власної педагогічної май-
стерності; засвоювати теоретичний матеріал з метою 
збагачення знань про сутність, зміст та методи патріо-
тичного виховання старшокласників.

Важливими педагогічними умовами реалізації ког-
нітивного етапу формування готовності є активізація 
навчально-пізнавальної діяльності студентів щодо ре-
алізації патріотичного виховання в системі середньої 
освіти та удосконалення змісту професійної підготов-
ки науковою інформацією щодо патріотичного вихо-
вання школярів.

ІІ. Репродуктивний етап. Мета – діяльність студен-
тів, спрямована на їх включення до навчально-вихов-
ного процесу за рахунок активної участі на практич-
них заняттях та проходження педагогічної практики.

Завдання: активізація діяльності студентів на 
практичних заняттях з дисциплін «Вступ до спеці-
альності», «Теорія та методика фізичного виховання», 
«Організація та методика спортивно-масової роботи», 
«Рухливі ігри з методикою викладання», «Професійна 
діяльність у сфері фізичного виховання» та спецкурсу 
«Патріотичне виховання молоді на традиціях націо-
нальної фізичної культури»; орієнтація студентів на 
практичну діяльність на місці вчителя фізичної куль-
тури в період педагогічної практики.

Означений етап передбачає застосування таких 
компонентів навчання: 
•	 змістовий – діяльність студентів у процесі практич-

них занять; 
•	 операційно-діяльнісний – педагогічна практика.

Змістовим компонентом навчання передбачено 
такі форми роботи зі студентами: диспути, бесіди, ві-
кторини, опитування підготовку презентацій, проек-
тів, творчих та показових робіт.

Операційно-діяльнісний компонент передбачав 
такі форми роботи зі студентами: організаційну, ко-



10

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

лективну, індивідуальну. Доречно наголосити, що 
успішність проходження педагогічної практики є 
комплексним показником професійної готовності сту-
дента до діяльності вчителя, яка визначається трьома 
рівнями:

І – рівень сформованості професійно-педагогічних 
знань, умінь і навиків.

ІІ – рівень осмислення студентами своєї підготов-
леності до практичної діяльності, визначення чіткої 
мети, завдань та змісту.

ІІІ – рівень професійної спрямованості майбутніх 
учителів, їх свідомої активності, сформованості ін-

тересу до проведення виховних і спортивно-масових 
заходів, відповідальне ставлення до виконуваної ро-
боти [2].

У процесі реалізації репродуктивного етапу фор-
мування готовності майбутнього вчителя фізичної 
культури до патріотичного виховання старшоклас-
ників важливим було оволодіння студентами такими 
вміннями:
•	 планувати патріотично-виховну роботу з учнями в 

урочній, позаурочній та позашкільній діяльності;
•	 розробляти плани-конспекти, сценарії позакласних 

виховних заходів;

Рис. 1. Модель формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання 
старшокласників
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Критерії (змістовий, діяльнісний, особистісно-мотиваційний) та показники готовності  
майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників   

Рівні готовності: низький, середній, високий   

Результат: сформована готовність майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного  
виховання старшокласників   
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•	 створювати проекти, творчі роботи з метою реалі-

зації патріотично-виховного впливу на особистість 
учня.
Важливою педагогічною умовою реалізації репро-

дуктивного етапу є реалізація теоретичних знань та 
практичних умінь з патріотичного виховання старшо-
класників.

ІІІ. Ціннісний – формування в студентів ціннісного 
ставлення до патріотичного виховання. 

Завдання ціннісного етапу формування готовнос-
ті майбутнього вчителя до патріотичного виховання 
старшокласників – визначення мотивів до патріотич-
но-виховної роботи зі старшокласниками; удоскона-
лення особистісних якостей для реалізації власних 
виховних можливостей з позицій учителя фізичної 
культури.

Виокремлений етап передбачає такі форми роботи 
студентів, як самостійна та науково-дослідна робота, 
позааудиторна діяльність. Відповідно до навчального 
плану практична підготовка студентів передбачала на-
писання курсових робіт з теорії та методики фізично-
го виховання у VІІ семестрі.

У процесі реалізації ціннісного етапу формування 
готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 
патріотичного виховання старшокласників важливим 
було оволодіння студентами такими вміннями: удо-
сконалення особистісних якостей шляхом участі в 

позааудиторній діяльності та активізації науково-до-
слідної та самостійної роботи.

Педагогічною умовою реалізації ціннісного крите-
рію є мотивація особистості майбутнього фахівця до 
здійснення виховної діяльності.

Висновки. 
Таким чином, з огляду на матеріал, представле-

ний у статті, готовність майбутнього вчителя фізичної 
культури до патріотичного виховання визначаємо як 
складне утворення, інтегральну характеристику осо-
бистості, результат теоретичної та практичної підго-
товки майбутнього фахівця до патріотично-виховної 
діяльності зі старшокласниками, наявність позитив-
ної мотивації до патріотичного виховання підроста-
ючого покоління. Вважаємо, що застосування запро-
понованої методики у навчально-виховному процесі 
вищого навчального закладу педагогічного спряму-
вання сприятиме якісній підготовці майбутніх фахів-
ців з фізичного виховання до патріотичного вихован-
ня старшокласників.

Перспективи подальших досліджень вар-
то пов’язати з розробкою дидактичного та 
навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу фахової підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури до патріотичного виховання 
старшокласників.
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