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виявлений у 10,25% студентів. Середній рівень виявивсь у 43,58% студентів,
низький рівень � у 46,15% студентів.

Художні здібності майбутніх архітекторів досліджувалися за методикою В.
Киреєнко [5, с.126]. Так, високий рівень прояву художніх здібностей було
зафіксовано у 12,82% студентів. Середній рівень був виявлений у 74,35% сту�
дентів, низький рівень � у 12,82% студентів. Високий рівень об’ємно�просто�
рового мислення був виявлений у 20,51% студентів, середній � у 66,66% сту�
дентів, низький � у 12,82% студентів. За показниками володіння образотвор�
чими засобами (малюнок, архітектурна графіка) високий рівень був виявле�
ний у 20,51% студентів. Середній відповідно � у 66,66% студентів, низький
рівень � у 12,82% студентів. За показником працездатності високий рівень
був виявлений у 23,07% студентів. Середній рівень � 61,53% студентів; низь�
кий рівень відповідно � у 15,38% студентів. Високий рівень художнього сма�
ку був визначений у 20,51% студентів. Середній � у 66,66% студентів, низь�
кий � у 12,82% студентів. При дослідженні рівня здатності до генерування
нових ідей була виявлена наступна картина: високий рівень � 15,38% сту�
дентів, середній � 69,23%, низький � 15,38% студентів. Наявність високого
рівня фантазії було виявлено у 17,94% студентів Середній рівень виявився у
66,66%, низький рівень � у 15,38% студентів.

Операційний (діяльнісний) компонент досліджувався за результатами ви�
конання студентами завдань з дисциплін «Рисунок» та «Основи архітектурно�
го проектування» за такими параметрами: композиційне розміщення зобра�
ження в заданому форматі аркуша; лінійно�конструктивне побудова, пере�
дача пропорційних відносин; розкриття теми пластичними засобами (лінія,
штрих, пляма) володіння основами графічної грамоти; виразність і цілісність
зображення. Для об’єктивності дослідження цього компонента враховувала�
ся підсумкова оцінка за даними дисциплінам і самоаналіз студентів. Для об�
стеження з цього компонента використовувалася адаптована нами методика
Н. Качуровської [4]. Так, високий рівень підсумкової діяльності з дисциплі�
ни «Рисунок» був виявлений у 25,64% студентів. Середній рівень зафіксова�
ний у 33,33% студентів. Низький рівень � у 41,02% студентів. Високий рівень
підсумкової діяльності з дисципліни «Архітектурне проектування» було вияв�
лено у 23,07% студентів. Середній рівень виявився у 48,71% студентів. Низь�
кий рівень � у 28,20% студентів. Важливо, що за результатами статистичної
обробки наведених результатів було встановлено, що вага зазначених показ�
ників в сумі становить: з дисципліни «Рисунок» � 0,9006; дисципліни «Архі�
тектурне проектування» � 0,8631.

Висновки. Таким чином, статистичними методами було доведено вагомість
виділених показників у сформованості художньо�професійної культури май�
бутніх архітекторів. Подальше дослідження передбачається провести у зв’яз�
ку з визначенням ефективності педагогічних умов, що впливають на форму�
вання у майбутніх архітекторів художньо�професійної культури в процесі їх
підготовки з курсу «Рисунок».
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окремих елементiв, вправ, комплексiв як при пiдготовцi представникiв рiзних
видiв спорту, так i при написаннi плану занять для рiзних вiкових груп, кон�
тингент яких не ставить перед собою мети досягнення значних спортивних
результатiв. Значну тривогу викликає безконтрольність використання спортив�
ної фармакологii пiдлiтками протягом тренувального процесу, особливо у видi
спорту «бодiбiлдинг», а також фахова необiзнанiсть у цiй галузi i тренерсько�
викладацького складу.

Усi вищеперелiченi питання безпосередньо пов’язанi зi здоров’ям молодо�
го поколiння, i їх вирiшення повинно бути пiд державним контролем.

Аналiз останнiх публiкацiй: У педагогiчнiй лiтературi в галузi фізичного
виховання достатньо уваги приділяється фаховiй пiдготовцi викладачiв,
тренерiв у галузi фізичного виховання у працях Л.Козiна, Л.Матвеев, Б.Ши�
ян, Н.Кузьмiна, М.Линець. Проте, питання пiдготовки спецiалiстiв для їх
наступної роботи в атлетичних залах, досi залишається актуальним та потре�
бує науково�дослiдного обгрунтування.

Метою дослiдження є обґрунтування необхiдностi проведення науково�
дослiдної роботи, в галузi розробки основнихконцепцiй побудови комплекс�
ної методики тренувального процесу, на основi використання можливостей
сучасних тренажерних комплексiв.

Виклад основного матеріалу. Використання тренажерних копмлексiв це
значний крок вперед оскільки представники, майже всiх видiв спорту мають
можливість надання конкретних силових навантажень на групи м’язiв, які
найбiльш впливають на змагальний результат.

Особливiсть такої ситуації полягає в тому, що практично не iснує науково�
медично обгрунтованої методики проведення тренувальних циклiв пiдготовки,
яка б дала вiдповiдь на такі питання:

� вiк, починаючи з якого, пiдлiткам можуть бути рекомендованi тренуван�
ня в тренажерних залах;

� повиннi бути розробленi науково обгрунтованi методики (плани) трену�
вань для рiзних вiковихгруп: 12�14 р., 15�17 р., 18�20 р., 22 та старше.

Вищезазначені методики повиннi дати вiдповiдь на наступнi питання:
� перелiк вправ впродовж кожного тренування, послiдовнiсть їх виконан�

ня, кiлькiсть пiдлiткiв та число пiдйомiв ваги в кожнiй вправi;
� інтенсивнiсть вагових навантажень для рiзних вiковихгруп пiдлiткiв;
� термiн часу,який вiдводиться на вiдновлення функцiонального стану

органiзму як у природньому процесi, так i при використаннi препаратiв
спортивної фармакологii, використання яких може бути тiльки за
рекомендацiями фахiвцiв обласних спортивно�фiзкультурних диспансерiв;

� повинен бути розроблений спортивно�реабiлiтацiйний комплекс заходiв,
суто орiентованих на представникiв виду спорту «бодiбiлдинг»;

� доречним було б створення спеціальної програми пiдготовки тренерiв
(методистiв) для роботи в тренажерних залах де  фахiвцi повиннi мати знач�
но бiльший обсяг знань,  так як в своiй повсякденнiй роботi, вони повиннi
користуватися досягненнями науково�обгрунтованих методик з олiмпийських
видiв спорту,  матеріали яких базуються на статистичній, науково�обробленій
основі.

V.V. Pisaruk
In the  article is examined problem of necessity of urgent development

of complex scientific and grounded methods of leadthrough of training
process with the use of possibilities of modern trainer halls

Key words: trainer complexes, research basis, drastic alternations,
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pharmacology, professional necessity, practical experience.

Постановка проблеми. За роки незалежностi Украiни суттєво змінилося
ставлення молодi до силових видiв спорту. Значно знизилась популярнiсть та�
ких видiв спорту як важка атлетика, гирьовий спорт, армрестлiнг. Офiцiйний
статус отримали новiвиди спорту – пауерлiфтинг, бодiбiлдинг, силовааеробiка
та iншi, які  в короткий термiн часу, набули неабиякої популярностi серед
пiдлiткiв. Докорiннi змiни сталисьiв самiй cтруктурi матерiально�спортивно�
го оснащення силових атлетичних залiв. Насамперед це стосується їх
комплектацii сучасними тренажерними комплексами, які дають змогу суто
конкретного навантаження як окремих м’язiв, такiгрупи м’язiв, залежно вiд
специфiних запитiв того чи того виду спорту.

Безперечно, використання у тренувальному процесi тренажерів � це сут�
тєвий крок вперед на шляху досягнення спортивних результатiв, але, особли�
во зважаючи на темпи вiдкриття, з подальшим їх функцiонуванням, таких
атлетичних залiв, та загальної кiлькостi пiдлiткiв, що регулярно відвідують їх
– було звернено увагу на цiлий комплекс досi, в повнiй мiрi, не вирiшених, нi
з науково�фiзiологiчного, нi з науково�педагогiчного погляду таких проблем:

� за часiв СРСР, на науково�дослiднiй основi були розробленi та практично
використовувались силовi методики підготовки важкоатлетiв, які не могли
бути використаннi нi при пiдготовцi представникiв виду спорту «пауерлiфтинг»,
нi  при органiзацii тренувального процесу пiдлiткiв у тренажерному залi;

� щодо дослiджень у галузi спортивної медицини, необгрунтованi
рекомендацii з чiткого визначення вікових груп при проведеннi атлетичних
тренувань, та невизначено оптимальний рівень вагових навантажень для
пiдлiткiв, організм яких знаходиться у стадiї природного розвитку (не сфор�
мований кiстковий апарат, вiдкритi зони росту, не стабiлiзованi показники
артерiального та кров’яного тиску, не закiнченим є  процес формування зв’я�
зок, сухожилля;

� методики, що використовуються в пiдготовчо�тренувальному процесi мож�
на назвати аматорськими, оскільки в їх основі лежить особистий спортивний
досвiд тренера, чи публікації мережi«Internet», які  не мають нi фізiологiчного,
нi медичного, нi науково�експериментального обґрунтування;

� необхiдно звернути неабияку увагу на професiйний рiвень пiдготовки тре�
нерсько�педагогiчних кадрiв для роботи в силових атлетичних залах, які уком�
плектован iна основi використання тренажерних комплексiв.

Стандартна,  загальноприйнята методика пiдготовки фахiвцiв у галузi фи�
зичного виховання та спорту, недостатня для пiдготовки тренера�iнструктора
тренажерної зали, оскільки цей фахiвець повинен володiти комплексом
професiйних знань з усiх силових методик (статичнi, ваговi, комплекснi, ра�
бота з вагою власного тiла, тощо), та мати практичний досвiд з використання
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суто орiентованих на представникiв виду спорту «бодiбiлдинг»;

� доречним було б створення спеціальної програми пiдготовки тренерiв
(методистiв) для роботи в тренажерних залах де  фахiвцi повиннi мати знач�
но бiльший обсяг знань,  так як в своiй повсякденнiй роботi, вони повиннi
користуватися досягненнями науково�обгрунтованих методик з олiмпийських
видiв спорту,  матеріали яких базуються на статистичній, науково�обробленій
основі.

V.V. Pisaruk
In the  article is examined problem of necessity of urgent development

of complex scientific and grounded methods of leadthrough of training
process with the use of possibilities of modern trainer halls

Key words: trainer complexes, research basis, drastic alternations,
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pharmacology, professional necessity, practical experience.

Постановка проблеми. За роки незалежностi Украiни суттєво змінилося
ставлення молодi до силових видiв спорту. Значно знизилась популярнiсть та�
ких видiв спорту як важка атлетика, гирьовий спорт, армрестлiнг. Офiцiйний
статус отримали новiвиди спорту – пауерлiфтинг, бодiбiлдинг, силовааеробiка
та iншi, які  в короткий термiн часу, набули неабиякої популярностi серед
пiдлiткiв. Докорiннi змiни сталисьiв самiй cтруктурi матерiально�спортивно�
го оснащення силових атлетичних залiв. Насамперед це стосується їх
комплектацii сучасними тренажерними комплексами, які дають змогу суто
конкретного навантаження як окремих м’язiв, такiгрупи м’язiв, залежно вiд
специфiних запитiв того чи того виду спорту.

Безперечно, використання у тренувальному процесi тренажерів � це сут�
тєвий крок вперед на шляху досягнення спортивних результатiв, але, особли�
во зважаючи на темпи вiдкриття, з подальшим їх функцiонуванням, таких
атлетичних залiв, та загальної кiлькостi пiдлiткiв, що регулярно відвідують їх
– було звернено увагу на цiлий комплекс досi, в повнiй мiрi, не вирiшених, нi
з науково�фiзiологiчного, нi з науково�педагогiчного погляду таких проблем:

� за часiв СРСР, на науково�дослiднiй основi були розробленi та практично
використовувались силовi методики підготовки важкоатлетiв, які не могли
бути використаннi нi при пiдготовцi представникiв виду спорту «пауерлiфтинг»,
нi  при органiзацii тренувального процесу пiдлiткiв у тренажерному залi;

� щодо дослiджень у галузi спортивної медицини, необгрунтованi
рекомендацii з чiткого визначення вікових груп при проведеннi атлетичних
тренувань, та невизначено оптимальний рівень вагових навантажень для
пiдлiткiв, організм яких знаходиться у стадiї природного розвитку (не сфор�
мований кiстковий апарат, вiдкритi зони росту, не стабiлiзованi показники
артерiального та кров’яного тиску, не закiнченим є  процес формування зв’я�
зок, сухожилля;

� методики, що використовуються в пiдготовчо�тренувальному процесi мож�
на назвати аматорськими, оскільки в їх основі лежить особистий спортивний
досвiд тренера, чи публікації мережi«Internet», які  не мають нi фізiологiчного,
нi медичного, нi науково�експериментального обґрунтування;

� необхiдно звернути неабияку увагу на професiйний рiвень пiдготовки тре�
нерсько�педагогiчних кадрiв для роботи в силових атлетичних залах, які уком�
плектован iна основi використання тренажерних комплексiв.

Стандартна,  загальноприйнята методика пiдготовки фахiвцiв у галузi фи�
зичного виховання та спорту, недостатня для пiдготовки тренера�iнструктора
тренажерної зали, оскільки цей фахiвець повинен володiти комплексом
професiйних знань з усiх силових методик (статичнi, ваговi, комплекснi, ра�
бота з вагою власного тiла, тощо), та мати практичний досвiд з використання
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Відтак, розглянемо поняття «підготовка», «професійна підготовка», «про�
фесійно�педагогічна підготовка», «підготовленість» у словникових джерелах
та наукових дослідженнях. Поняття «підготовка» визначається як «запас знань,
навичок, досвід, набутий під час навчання, практичної діяльності» [10, с.  188].

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови підготов�
леність розглядається як стан, готовий для якої�небудь діяльності, здатний до
неї (підготовлений) [9, 767]. Аналіз літератури свідчить, що поняття «підго�
товленість» розглядається в різних словосполученнях залежно від виду діяль�
ності людини: фізична підготовленість; спеціальна фізична підготовленість;
теоретична підготовленість; психологічна та інші.

Питання професійно�педагогічної підготовки майбутнього педагога розг�
лядались у працях О. Абдуліної, А. Алексюк, Г. Балла, І. Богданової, І. Зя�
зюна, Н. Кічук, Н. Кузьміної, З. Курлянд, А. Линенко, Д. Ніколенко, Н.
Ничкало, Л. Пуховська, В. Семиченко, С. Сисоєва, Г. Троцко, Р. Хмелюк,
А. Щербакова, Г. Оллпорт, Д.Кац, М. Сміт та ін.

На наш погляд, одне з найбільш повних визначень поняття професійно�
педагогічної підготовки наводить Т. Танько. За Т. Танько, професійно�педа�
гогічна підготовка – це система організаційних та педагогічних заходів, які
забезпечують формування в особистості професійної спрямованості, системи
знань, навичок, умінь і професійної готовності, що, у свою чергу, визначається
як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і підготовленою
до виконання певної професійно�педагогічної діяльності та прагне її викона�
ти [9, 16].

Г. Троцко зазначає, що сутністю підготовки студентів до педагогічної діяль�
ності є система змістовно�педагогічних та організаційно�методичних заходів,
спрямованих на забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогіч�
ної діяльності [11].

О. Абдуліна вважає, що загальнопедагогічна підготовка педагога � це про�
цес учіння студентів у системі навчальних занять з педагогічних дисциплін і
педагогічної практики, а також певний рівень розвитку особистості вчителя,
сформованості загальнопедагогічних знань, умінь і навичок. О. Абдуліна роз�
глядає загальнопедагогічну підготовку як гармонійне поєднання загального,
особливого та індивідуального, тобто взаємозв’язок загального (ядра), особ�
ливого (додаток з урахуванням специфіки факультету) та індивідуального
(диференціація та індивідуалізація навчання і виховання).

Перший компонент змісту, його ядро – це фундаментальні знання з педа�
гогіки, що набуваються у процесі вивчення нормативних, обов’язкових педа�
гогічних дисциплін.

Другий компонент змісту – дисципліни за вибором, факультативи з ура�
хуванням специфіки факультетів. Процес навчання педагога у ВНЗ тільки
тоді буде сприяти підвищенню рівня розвитку творчості майбутніх учителів,
якщо їм буде запропонована широка можливість самостійного вибору альтер�
нативних спецкурсів, різних варіантів профілюючих дисциплін.

Третій компонент змісту – самостійна робота студентів за інтересами, спря�
мована на розвиток індивідуальних творчих здібностей, індивідуального сти�
лю діяльності. Це уявлення вільного вибору диференційованих завдань, які
найбільш відповідають індивідуальним особливостям студентів [1].

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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У статті розкрито проблему щодо підготовки майбутнього
вихователя до роботи в дошкільному навчальному закладі.
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Успішне вирішення завдань виховання підростаючого покоління безпосеред�
ньо пов’язане з удосконаленням підготовки педагогів. Жодна інша професія не
ставить таких вимог до людини, як професія педагог. Дошкільне дитинство –
важливий етап в житті людини, тому величезна відповідальність перед суспіль�
ством за вихованням дітей лежить на вихователеві. Особливе значення дошк�
ільного періоду життя в становленні і розвитку особистості пред’являють певні
вимоги до рівня професійної підготовленості вихователя, необхідності постійно
вдосконалювати його педагогічну майстерність і культуру.

Метою започаткованого дослідження є формування готовності майбутнь�
ого вихователя до роботи з художньою літературою в дошкільному навчаль�
ному закладі. Поставлена мета і завдання спонукали нас до аналізу і визна�
чення ключових понять дослідження.
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