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засвоєнню, студент будує свій власний план творчого розвитку. Основним еле�
ментом навчального процесу стає інформація що вимагає від студента подальшої
систематизації.
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Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку системи освіти в
Україні визначається тенденціями до інтеграції у світову систему освіти, до збере�
ження та зміцнення інтелектуального потенціалу країни, підвищення рівня
конкуренції інтелектуальної продукції. Це зумовлює подальшу демократизацію
системи освіти, її гуманізацію і гуманітаризацію, диференціацію і орієнтацію на
всебічний розвиток особистості.

Мета статті: обгрунтувати необхідність подальшого дослідження про�
блеми професійної підготовки майбутніх учителів природничо�математични�
дисциплін.

В умовах інтеграції вищої освіти у світовий освітній простір пріоритетним
напрямом, що визначає її конкурентноздатність, стає якість підготовки фахівців.

Забезпечення високої якості вищої професійної освіти за умов збереження її
фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особи�
стості та суспільства є основним завданням національної системи освіти. Досяг�
нення цього неможливе без застосування сучасних педагогічних та інформацій�
них технологій, що вимагає подальших глибоких досліджень процесів навчання
взагалі і майбутніх учителів природничо�математичних дисциплін зокрема.

Актуальність проблеми забезпечення належного рівня освіти пов
,
язана з

природничо�математичними дисциплінами, обумовлена найширшими можли�
востями розвитку логічного мислення, уявлення, уяви, алгоритмічної культури,
культури обґрунтування тверджень, моделювання різноманітних процесів тощо
при навчанні математиці, фізики, хімії, інформатики.

Проблема професійної підготовки вчителя не є новою, оскільки існує в історії
людства стільки ж, скільки саме людство вирішує завдання навчання та вихо�
вання підростаючих поколінь. Так, Я. А. Коменський вважав, що вихователі
роду людського повинні бути всюди і при цьому бути тільки гарними, навчени�
ми, здатними навчати, розуміти все те, що робить людину людиною, та вміти
передавати це іншим. Наставник сам повинен бути таким, яким він воліє зроби�
ти інших людей.

Окрім педагогів велику увагу цьому питанню надавали просвітителі. Важли�
вим етапом у розвитку гуманного підходу в навчанні стала просвітницька
діяльність Т. Шевченка, І. Котляревського, М. Максимовича, А. Духновича, П.
Грабовського, Л. Українки, М. Коцюбинського, І. Франка, Б. Грінченка. Як
зазначає Ю. Кондуфор, „…у педагогічній думці України чітко визначилася гу�
маністична ідея віри в розум людини, вдосконалення його шляхом освіти і ви�
ховання. Культурні діячі чітко усвідомлювали, що передати в спадщину май�
бутнім поколінням духовні цінності народу можливо за умови, коли молоді люди
виховуються в дусі любові до свого народу, його мови, культури, традицій”[1 :
4�6].

Видатний педагог�демократ К. Ушинський приділяв велику увагу форму�
ванню особистості вчителя. Він вважав, що все у вихованні будується саме на
особистості вчителя. Народному вчителю необхідно мати прагнення, бажання
та здібності до своєї діяльності, саме тому необхідно створити єдину систему
підготовки учителів шляхом розвитку широкої мережі учительських семінарій
та організації педагогічних факультетів при університетах. К. Ушинський нау�
ково обґрунтував теорію підготовки вчителів, вважаючи, що „не можна сподіва�
тися, щоб вони самі при обмеженості своїх знань, могли самостійно підготувати�
ся до своєї праці. Крім того, у справі виховання самого знання ще надзвичайно
недостатньо, бо необхідне уміння” [7 : 339].

Подальшу розробку наукових основ професійна підготовка одержала у пра�
цях П. Блонського та С. Шацького, які вказували на необхідність її запровад�
ження з першого курсу навчання. Важливим у підготовці педагога C. Шацький
вважав організацію діяльності саме майбутнього вчителя, оскільки в подальшо�
му він зможе так само поводитися з учнем, тому що „… від учня він буде отри�
мувати матеріал, який уже є в запасі його особистого досвіду, буде його обробля�
ти у школі й організовувати дитя в школі”. Згодом обґрунтовані ним принципи
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зв’язку виховання і навчання майбутніх учителів з життям, єдності теоретичної
та практичної підготовки, поєднання навчально�виховної роботи з їхнім само�
вихованням стали провідними в теорії та практиці вищої педагогічної освіти.

А. Макаренко [3] висував серйозні вимоги до підготовки вчителів, здатних
творчо працювати на ниві просвітительства, вважаючи головним у професійній
діяльності знання вихователем своєї справи, володіння педагогічними уміння�
ми, педагогічною технікою: „Я переконаний, що в майбутньому в педагогічних
вузах обов’язково будуть викладатися і постановка голосу, і поза, і володіння
своїм організмом, і володіння своїм обличчям, і без такої роботи я не уявляю собі
роботи вихователя” [3,163�190].

Видатний педагог розкрив цілісну систему педагогічної освіти, сутність якої
полягає в необхідності організовувати підготовку вчителів у педагогічних інсти�
тутах таким чином, щоб давати їм широку освіту незалежно від обраного
профілю. Він також зазначав, що рівень цієї підготовки повинен відповідати
„духові часу” і спиратися на досягнення науки, техніки, культури. Він був гли�
боко переконаний у тому, що випускники педагогічного інституту повинні бути
культурними людьми в усіх відношеннях, чемними, знайомими з літературою
та мистецтвом [3, 213�216].

В. Сухомлинський вбачав результат підготовки до учительської професії
“людинознавства” в „знаннях, уміннях доведених до ступеня мaйстерності,
піднесених до рівня мистецтва” [5, 450].

В 60�70 роки минулого століття приділяють велику увагу проблемам педаго�
гічної освіти. Ними займались такі видатні вчені – педагоги і психологи  � А.
Александров, С. Архангельський, І. Зязюн, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, В. Сласть�
онін та інші. Серед перших напрямків пошуку – спроби виділити спектр про�
блем підготовки майбутнього вчителя. Вченими були виявлені особливості органі�
зації навчально�виховного процесу в педагогічному ВУЗі при підготовці вчи�
телів різних спеціальностей, основні методи і форми навчання студентів, зас�
тосування новітніх технічних засобів, встановлене співвідношення теоретичної
і практичної підготовки, аудиторної і позааудиторної підготовки та інше. Особ�
ливо важливими проблемами професійної підготовки майбутніх вчителів вва�
жали відповідність змісту і методів підготовки педагогів сучасним вимогам шко�
ли і перспективам її розвитку; відповідність змісту навчальних курсів, які вивча�
ють студенти, змісту навчальних предметів, які вивчають учні; вивчення педа�
гогічних функцій вчителів і побудова системи їхньої практичної педагогічної
підготовки, підготовка студентів педвузів до вивчення і узагальнення передово�
го педагогічного досвіду та інше.

Сьогодні вдосконалення професійної підготовки вчителя є метою і засобом
соціально�економічного та духовного прогресу суспільства. Проблема професій�
ної підготовки майбутнього вчителя, формування його як соціально активної
особистості досить широко висвітлені в психолого�педагогічних дослідженнях
сучасних науковців.

У педагогічних дослідженнях знаходимо різні підходи до визначення понят�
тя „підготовка”. Так, деякі вчені поняття „підготовка” ототожнюють з готовні�
стю до професійної діяльності (Н. Костіна), інші дослідники вважають, що
підготовка включає формування готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності (Л. Григоренко, Т. Гущина, Г. Троцко).

Слід зазначити, що в деяких працях увага акцентується на змісті, формах
та методах професійної підготовки, а результат подається як перелік знань,
умінь та навичок, якими повинен оволодіти майбутній фахівець (В. Журавль�
ов, С. Кисельгоф, Н. Кузьміна). В інших дослідженнях об’єктом є процес фор�
мування професійних якостей вчителя, шляхи становлення його педагогіч�
них здібностей та майстерності (Ф. Гоноболін, Л. Кондрашова, В. Сласть�
онін), а результатом � сукупність професійних особистісних якостей, що за�
безпечують результативність педагогічної діяльності. О. Пєхота зазначає, що
„специфіка підготовки вчителя з позицій теоретичних моделей його індивіду�
альності полягає в тому, що акцент переноситься із зовнішньої організації діяль�
ності у сфері підготовки спеціаліста на її „внутрішню картину”. У центрі тако�
го підходу є майбутній учитель як суб’єкт підготовки, як суб’єкт індивідуаль�
ного професійного розвитку, а сама підготовка здійснюється з позицій розви�
ваючого навчання, з позицій формування його особистісно�професійної „Я�
концепції” [4 :11].

О. Абдулліна характеризує професійно�педагогічну підготовку вчителя як
процес навчання студентів у системі навчальних занять з педагогічних дисциплін
і результат, який характеризується повним рівнем розвитку особистості вчите�
ля, сформованістю загально�педагогічних знань, умінь і навичок; багатобічна
система, яка об’єднує відносно самостійні системи підготовки: суспільну, соц�
іально�наукову, психолого�педагогічну, загальнокультурну. На нашу думку, в
цьому визначенні відсутній інтегруючий елемент системи підготовки. Вважає�
мо, з погляду на це, більш повнішим є визначення професійно�педагогічної
підготовки, яке дає Г. Троцко: „Це система, яка характеризується взаємозв’яз�
ком та взаємодією структурних та функціональних компонентів, сукупність яких
визначає особливість, своєрідність, що забезпечує формування особистості сту�
дента відповідно до поставленої мети – вийти на якісно новий рівень готовності
студентів до професійної діяльності” [6 : 20].

Професійно�педагогічна підготовка майбутніх вчителів природничо�мате�
матичних дисциплін в умовах педагогічної освіти передбачає: визнання голов�
ним ціннісним орієнтиром особистість студента, її конкретні зрушення в процесі
напруженої діяльності з розвитку і формування власного потенціалу; основними
принципами професійної підготовки майбутніх учителів природничо�матема�
тичних дисциплін є гуманізація, демократизація, суб“єктивність навчання,
інформатизація та педагогічна компетентність; розробку і впровадження ме�
тодичної системи, яка грунтується на основі введення сучасних педагогічних
технологій і врахування вимоги безперервності освіти протягом усього життя;
спрямованість підготовки майбутніх учителів на перспективу.

Професійна підготовка майбутніх вчителів, зокрема майбутніх вчителів
природничо�математичних дисциплін, по суті є підготовкою студентів до май�
бутньої педагогічної діяльності. Розкриємо зміст цього поняття, його походжен�
ня, сутність.

У найбільш поверховому значенні у терміну „діяльність” є синоніми: праця,
справа, заняття. У науці діяльність розглядається у зв’язку з буттям людини і
вивчається багатьма областями знання: філософією, психологією, історією,
культурологією, педагогікою і так далі. У діяльності виявляється одна з істотних
властивостей людини — бути активним. Саме це підкреслюється у філософсько�
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зв’язку виховання і навчання майбутніх учителів з життям, єдності теоретичної
та практичної підготовки, поєднання навчально�виховної роботи з їхнім само�
вихованням стали провідними в теорії та практиці вищої педагогічної освіти.
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творчо працювати на ниві просвітительства, вважаючи головним у професійній
діяльності знання вихователем своєї справи, володіння педагогічними уміння�
ми, педагогічною технікою: „Я переконаний, що в майбутньому в педагогічних
вузах обов’язково будуть викладатися і постановка голосу, і поза, і володіння
своїм організмом, і володіння своїм обличчям, і без такої роботи я не уявляю собі
роботи вихователя” [3,163�190].
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профілю. Він також зазначав, що рівень цієї підготовки повинен відповідати
„духові часу” і спиратися на досягнення науки, техніки, культури. Він був гли�
боко переконаний у тому, що випускники педагогічного інституту повинні бути
культурними людьми в усіх відношеннях, чемними, знайомими з літературою
та мистецтвом [3, 213�216].
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та методах професійної підготовки, а результат подається як перелік знань,
умінь та навичок, якими повинен оволодіти майбутній фахівець (В. Журавль�
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ня, сутність.
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му визначенні діяльності як „специфічно людської форми активного відношен�
ня до навколишнього світу” [8]. Як відзначав психолог Б.Ф. Ломов, „діяльність
є багатовимірною” [2], тому існують багаточисельні класифікації діяльності, в
основу яких покладені її різні ознаки, що відображають всілякі сторони цього
феномену. Виділяють діяльність духовну і практичну, репродуктивну (вико�
навчу) і творчу, індивідуальну і колективну і так далі. Виділені також всілякі
види професійної діяльності.

Педагогічна діяльність — це вид професійної діяльності, змістом якої є
навчання, виховання, освіта, розвиток тих, хто навчається (дітей різного
віку, учнів шкіл, технікумів, професійно�технічних училищ, вищих навчальних
закладів, інститутів підвищення кваліфікації, установ додаткової освіти і так
далі).

Одна з найважливіших характеристик педагогічної діяльності — її спільний
характер: вона обов’язково передбачає наявність педагога і того, кого він вчить,
виховує, розвиває. Ця діяльність не може бути діяльністю лише „для себе”. Її
своєрідність — в переході діяльності „для себе” в діяльність „для іншого”, „для
інших”. У цій діяльності поєднуються самореалізація педагога і його цілеспря�
мована участь в зміні того, хто навчається (рівня його навченості, вихованості,
розвитку).

Історичний розвиток педагогічної діяльності має своїм результатом вже у
наш час переосмислення стосунків між вчителем і учнем. Поступово все більше
стала усвідомлюватися обмеженість суб’єкт�об’єктних стосунків в процесі на�
вчання і виховання, при яких учень, — лише об’єкт педагогічних дій. Все більше
стала цінуватися система суб’єкт�суб’єктних стосунків, в яких вчитель і учень
взаємодіють, впливають один на одного, прагнуть до взаєморозуміння, стають
здібними до співпереживання.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
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В статье раскрываются особенности психологического сопро&

вождения спортивной деятельности в различных видах едино&
борств.

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортивные со&
стязания, стрессогенные условия.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ ВИДАХ ЄДИНОБОРСТВ

У статті розкриваються особливості психологічного супрово&
ду спортивної діяльності в різних видах єдиноборств.

Ключові слова: психологічна підготовка, спортивні змагання,
стресогенні умови.

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR SPORTS ACTIVITIES
IN VARIOUS TYPES OF MARTIAL ARTS

The article describes the features of the psychological support for sports
activities in various types of martial arts.

Key words: psychological training, sport contention, stress conditions.

Постановка проблемы. При детальном рассмотрении существующей на
настоящее время отечественной традиционной педагогической организации
подготовки спортсменов высокой квалификации обнаруживается ряд существен�
ных недостатков, наиболее значимым из которых является отсутствие системно�
го подхода к психологическому сопровождению спортивной деятельности.

Однако, как показывает мировая практика, присутствие психолога и осу�
ществляемая им работа, особенно в сборных командах, имеет первостепенное,
и в большинстве случаев решающее значение для достижения поставленной
цели – победы с минимальными психическими и физическими потерями для
спортсмена. Кроме того, в профессиональной карьере любого спортсмена слу�
чаются психологические спады, вызванные различными причинами: перехо�
дом в другой клуб, сменой тренера, обстоятельствами личной жизни. В это вре�
мя спортсмену необходима квалифицированная помощь психолога. Это давно
поняли за рубежом: на афинской Олимпиаде в составе сборной США было более
полусотни психологов, на последних Олимпийских играх их количество в соста�
ве сборных США и Китая заметно возросло [14].

Даже при наличии у спортсмена потрясающих физических кондиций и ге�
нетически заложенных задатков к занятиям конкретным видом спорта без
надлежащей грамотно построенной программы психологического сопровожде�
ния осуществляемой им деятельности спортсмен не сможет в полной степени
раскрыть заложенный в нем потенциал.

Можно с уверенностью утверждать, что в практической работе каждого
тренера имел место негативный опыт, когда на первый взгляд перспективный,




