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Н.А. Башавець  

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ 
ЯКОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
Щодо постановки проблеми. Сучасні тенденції 

розвитку суспільства зумовили реформування вищої 
освіти в Україні, що передбачає відродження концеп-
ції особистості в контексті системи національних цін-
ностей. Так, у програмі “Фізична культура – здоров’я 
нації”, прийнятої в Україні в 1998 році наголошується 
на необхідності професійного розвитку кадрів фізич-
ної культури і спорту та сприянні всебічного розвитку 
учнів з урахуванням регіональних національних особ-
ливостей та традицій. 

Фахівці з фізичної культури об’єктивно існують 
у системі і є носіями всіх її цінностей. Вони приво-
дять систему в рух, формують її ідеологію, науково-
методичні, програмно-нормативні та організаційні 
основи, здійснюють просвітницьку роботу. 

Від педагогічних кадрів нової генерації сучасні 
умови економічної конкуренції вимагають високого 
професіоналізму з глибоким усвідомленням сучасних 
суспільних потреб. 

Питання щодо ефективності професійної діяльно-
сті вчителів було предметом дослідження багатьох 
учених (О.О. Абдулліна, І.М. Богданова, А.М. Богуш, 
Н.В. Кічук, З.Н. Курлянд, Г.О.Нагорна, В.О. Слас-
тьонін, Н.Ф. Тализіна, І.Ф. Харламов, Р.І.Хмелюк та 
ін.). Проте аналіз науково-педагогічної літератури за-
свідчив відсутність досліджень, присвячених проблемі 
професійної діяльності вчителя з розвитку фізичних 
якостей старшокласників. 

Ціль статті – запропонувати модель професій-
ної діяльності вчителя з розвитку фізичних якостей 
старшокласників, що надає педагогу змогу самостійно 
й конструктивно позбавлятися від труднощів та супе-
речностей, оптимально використовувати свої потен-
ційні можливості, шукати та знаходити нові шляхи 
вдосконалення педагогічного процесу. 

Модель (франц. modele, від лат. modulus – зобра-
ження) – схема, графік будь-якого об'єкта, процесу 
або явища, що використовується як спрощена його 
заміна. Під моделюванням, як зазначає Н.В. Бордов-
ська та А.А. Реан [3], розуміють процес розробки й 
дослідження моделей. Структура моделі має менше 
елементів, ніж сам об’єкт. Дослідження підтверджу-
ють, що застосування моделювання як метода нав-
чання призводить до значного підвищення ефектив-
ності навчання.  

Узагальнюючи визначення вчених про модель, 
ми виявили, що вона має чотири ознаки: 1) модель – 
система, що реалізується матеріально або умовно уяв-
лена; 2) вона віддзеркалює об'єкт дослідження; 3) во-
на здібна заміщати об'єкт; 4) її вивчення дає нову ін-
формацію про об'єкт. 

Модель професійної діяльності вчителя з розвит-
ку фізичних якостей старшокласників було розробле-
но нами з метою проведення експериментального до-
слідження (див. рис. 1.).  

 

 
Рис 1. Модель професійної діяльності вчителя з розвитку фізичних якостей старшокласників. 
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Вона має таку структуру: мета, критерії, системоут-
ворюючий чинник, педагогічні умови, засоби, результат. 
Мета – підвищення ефективності професійної діяльності 
вчителя з розвитку фізичних якостей старшокласників - 
досягається за рахунок розвитку її окремих компонентів 
за такими критеріями, як діагностичний, організацій-
ний, комунікативно-стимулюючий, інформаційно-
пояснювальний, конструктивно-проектувальний, орі-
єнтовно-прогностичний, дослідницько-творчий, ана-
літико-оцінний. 

Комунікативно-стимулюючий критерій: наяв-
ність уміння спілкуватися з учнями, їхніми батьками, 
колегами по роботі; знаходити раціональні шляхи вза-
ємодії з тими, хто оточує; установлювати педагогічно 
доцільний стиль стосунків з учасниками педагогічного 
процесу; захоплювати своїми ідеями учнів щодо розви-
тку фізичних якостей завдяки змістовній навчальній і 
позакласній роботі; володіти своїм голосом, мімікою, 
жестами та оцінювати їхній вплив на оточуючих; буду-
вати свої стосунки з учнями, розуміючи їхній внутріш-
ній стан, знаходити індивідуальний підхід до кожно-
го; стимулювати роботу учнів щодо  розвитку їхніх 
фізичних якостей шляхом завойовування їхньої дові-
ри і поваги, розуміння потреб та інтересів; збуджува-
ти інтерес учнів до розвитку їхніх фізичних якостей. 

Дослідницько-творчий критерій: наявність умін-
ня користуватися навчально-методичною і науковою 
літературою, проводити елементарні дослідження з 
розвитку  фізичних якостей учнів; творчо використо-
вувати набутий досвід та здійснювати постійний по-
шук нових методів і форм викладання; розуміти і гли-
боко осмислювати логіку та динаміку одержаних про-
дуктивних результатів; удосконалювати педагогічну 
майстерність; систематично підвищувати кваліфіка-
цію вчителя фізичної культури, займатися самоосві-
тою; розширювати й поглиблювати свої знання; роз-
вивати власну творчу активність і керувати процесом 
розвитку творчої активності учнів; формувати пізна-
вальну потребу в учнів завдяки творчому застосуван-
ню педагогічної теорії. 

Діагностичний критерій: наявність уміння  во-
лодіти  методами вивчення рівня розвитку фізичних 
якостей учнів за допомогою тестів, контрольних нор-
мативів та ін.; проводити об’єктивну діагностику ста-
ну розвитку фізичних якостей учнів; уміння зіставля-
ти особливості рівнів розвитку фізичних якостей ко-
жного окремого учня та його можливості; вирішувати 
багатопланові завдання комплексного педагогічного, 
етапного контролю за станом розвитку фізичних яко-
стей учнів; здійснювати діагностику мотивів, інтере-
сів, організаційних здібностей старшокласників, а 
також рівня згуртованості учнівського колективу. 

Інформаційно-пояснювальний критерій: наяв-
ність уміння розробляти методи організації навчаль-
ної діяльності учнів, спрямованої на розвиток їхніх 
фізичних якостей з урахуванням вікових та індивідуа-
льних особливостей; реконструювати й адаптувати 
навчальний матеріал згідно з принципом доступності 
навчання; чітко пояснювати учням навчальний матері-
ал з розвитку фізичних якостей; володіти мистецтвом 
усного мовлення: точно, образно й логічно висловлю-
вати свої думки, керувати увагою учнів; емоційно 
впливати на учнів під час застосування фізичних вправ, 
українських народних ігор і забав; володіти практич-
ною стороною знань щодо фізичних вправ, українських 
народних ігор і забав, керувати процесом формування  
вмінь та навичок з розвитку фізичних якостей; форму-
вати й розвивати інформаційну потребу в учнів віднос-
но підвищення розвитку їхніх фізичних якостей; ке-

рувати й активізувати пізнавальну діяльність учнів, 
спрямовуючи її на розвиток фізичних якостей. 

Конструктивно-проектувальний критерій: наяв-
ність уміння конструювати та проектувати зміст нав-
чальної роботи з вивчення фізичних вправ, українсь-
ких народних ігор, забав, історії українського козацт-
ва; планувати навчально-виховну роботу з підвищен-
ня рівня розвитку фізичних якостей учнів; цілеспря-
мовано розвивати свої конструктивно-проектувальні 
здібності; проектувати позитивні зміни в розвитку 
фізичних якостей учнів; моделювати навчально-
виховну роботу з розвитку фізичних якостей учнів; 
проектувати та планувати позакласну роботу з ви-
вчення фізичних вправ, українських народних ігор і 
забав, спрямованих на розвиток кожної окремої фізи-
чної якості; підвищувати змістовність і цікавість спі-
льної діяльності учнів з розвитку своїх фізичних якос-
тей; проектувати роботу з батьками щодо розвитку 
фізичних якостей їхніх дітей. 

Орієнтовно-прогностичний критерій: наявність 
уміння прогнозувати результати своєї діяльності з 
розвитку фізичних якостей учнів; передбачати мож-
ливі зміни у стані розвитку фізичних якостей учнів; 
прогнозувати напрям навчально-виховної діяльності 
щодо розвитку фізичних якостей учнів; визначати 
мету й завдання на кожному етапі навчально-виховної 
роботи з розвитку фізичних якостей учнів; орієнтува-
ти навчально-виховну роботу учнів на підвищення 
розвитку їхніх фізичних якостей; прогностично оці-
нювати шляхи реалізації поставленої мети; прогнозу-
вати результати спільної діяльності учнів щодо ви-
вчення фізичних вправ, українських народних ігор і 
забав, роботи з батьками учнів щодо ролі фізичних 
вправ, українських народних ігор і забав у розвитку 
фізичних якостей їхніх дітей. 

Аналітико-оцінний критерій: наявність уміння 
аналізувати хід педагогічного процесу, виявляти його 
позитивні риси й недоліки та визначати шляхи їх по-
долання; порівнювати досягнуті результати з розвит-
ку фізичних якостей учнів з тими, що заплановані; 
проводити корекційну роботу з підвищення рівнів 
розвитку фізичних якостей учнів; вести пошук шляхів 
удосконалення навчально-виховної роботи; зіставляти 
свою роботу з досвідом колег; робити всі критичні 
зауваження конструктивно й спрямовувати їх на усу-
нення недоліків; справедливо виставляти оцінки та 
аргументувати їх; обґрунтовано застосовувати похва-
лу та критику дій учнів, не поспішати з висновками. 

Організаційний критерій: наявність уміння ор-
ганізовувати свою діяльність і колективну діяльність 
учнів; керувати ходом навчально-пізнавальної та 
фізичної діяльності учнів; залучати учнів до запла-
нованої роботи і стимулювати їхню активність та 
ініціативу; правильно розподіляти завдання й дору-
чення між учнями, ураховуючи їхні індивідуальні 
можливості; керувати процесом реалізації завдань з 
розвитку фізичних якостей учнів; виконувати такто-
вний контроль за роботою учнів; приймати правиль-
ні рішення в нестандартній ситуації та здійснювати 
відповідні дії. 

Наявність зворотних зв’язків між аналітико-
оцінним та організаційним критеріями професійної 
діяльності вчителя з урахуванням рівнів розвитку фі-
зичних якостей старшокласників у навчально-
виховній роботі й використанням міжпредметних 
зв’язків у процесі розвитку цих якостей учнів засоба-
ми українських народних ігор, фізичних вправ та за-
бав свідчить про те, що означену професійну діяль-
ність можна розглядати як технологію. 
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Для реалізації запропонованої моделі ми прово-
дили з учителями фізичної культури експерименталь-
ної групи в межах семінарів з теми “Професійна дія-
льність учителя з розвитку фізичних якостей старшо-
класників” спеціальні заняття, що готували їх до роз-
витку фізичних якостей учнів засобами фізичних 
вправ, українських народних ігор і забав, а також 
ознайомили їх зі сценаріями фізкультурних свят-
забав, спрямованих на пропаганду здорового способу 
життя, удосконалення власного тіла, а саме розвитку 
фізичних якостей. 

Ми акцентували увагу вчителів на необхідності 
роботи “по-новому”, одержання задоволення від своєї 
професійної діяльності, творчого розвитку особистос-
ті вчителя. 

Вчителі ЕГ були ознайомлені із загальними хара-
ктеристиками таких фізичних якостей, як сила, гнуч-
кість, швидкість, швидкісно-силові, спритність, ви-
тривалість. Були рекомендовані фізичні вправи, укра-
їнські народні ігри й забави з розвитку фізичних якос-
тей старшокласників, що можна використовувати як 
на уроці фізичної культури, так і в позакласний час. 

Ми нагадали, що лише систематичне проведення 
такої роботи, спрямованої на прищеплення кожному 
учневі стійкого інтересу до занять фізкультурою, 
сприятиме підвищенню рівня розвитку їхніх фізичних 
якостей, розумному використанню ними вільного ча-
су та усуненню шкідливих звичок. 

Реалізація у професійній діяльності вчителя тако-
го системоутворюючого чинника, як екологічно оріє-
нтована педагогіка відбувалася, по-перше, у ході про-
ведення фізичних вправ, українських народних ігор і 
забав на природі. Вчителі ЕГ проводили систематичну 
роботу зі своїми учнями щодо розвитку їхніх фізич-
них якостей. Ураховуючи у процесі експерименту 
такий системоутворюючий чинник, як екологічно орі-
єнтована педагогіка, вони змогли виховувати в учнів 
ЕГ екологічну свідомість, культуру та мислення засо-
бами фізичних вправ, українських народних ігор і 
забав. Завдяки цьому вдалося не тільки розширити 
коло екологічних знань учнів ЕГ, але й стимулювати 
розвиток у них сфери почуттів, методів самопізнання, 
оскільки учні включалися у практичну діяльність еко-
логічної спрямованості. Наприклад, вони брали участь 
в українських народних іграх, забавах і фізичних впра-
вах, що віддзеркалювали пласт культури на лоні при-
роди, найбільш підготовлені старшокласники залуча-
лися до педагогічної діяльності у навчально-виховній 
роботі з учнями молодших і середніх класів: проводили 
українські народні ігри, фізичні вправи та забави на 
прогулянках, на перервах (на свіжому повітрі – макси-
мально зближуючись з природними силами довкілля). 

Екологічно орієнтована педагогіка сприяла роз-
витку чуттєвої сфери старшокласників, розвитку їх-
ньої емпатії через залучення до допомоги своїм това-
ришам, усвідомлення того, як треба спілкуватися під 
час проведення ігор і забав; крім того діяльність учнів 
збагачувалась через їхнє спілкування, завдяки спря-
мованості на здоровий спосіб життя та через творчість 
учнів. У такий спосіб екологічно орієнтована педаго-
гіка пронизувала всі сфери професійної діяльності 
вчителя з розвитку фізичних якостей старшокласни-
ків, що дало нам підставу розглядати її як системоут-
ворюючий чинник. 

На нашу думку, функціонування вищезазначених 
компонентів професійної діяльності вчителя буде ефе-
ктивнішим, якщо враховувати як системоутворюючий 
чинник професійної діяльності вчителя з розвитку фі-
зичних якостей старшокласників екологічно орієнтова-
ну педагогіку, реалізовуючи такі педагогічні умови: 

- використання міжпредметних зв’язків у процесі 
розвитку фізичних якостей старшокласників засобами 
українських народних ігор і забав; 

- систематизація знань старшокласників щодо 
українських народних ігор та забав з розвитку фізич-
них якостей; 

- залучення учнів до використання українських 
народних ігор як на заняттях з фізичної культури, так 
і в позакласний час; 

- урахування рівнів розвитку фізичних якостей 
старшокласників у  навчально-виховній роботі. Озна-
чені умови взаємозумовлені і взаємопов’язані. 

Реалізація моделі професійної діяльності вчите-
ля з розвитку фізичних якостей старшокласників 
визначила позитивні зміни в показниках ЕГ вчителів. 
Так, за результатами прикінцевого етапу, високого 
рівня означеної діяльності досягли 39% учителів ЕГ, 
20% учителів  КГ  (було 19% ЕГ, 18% КГ);  на доста-
тньому  рівні  стало  41% ЕГ, 34%  КГ  (було  30%  
ЕГ, 32% КГ);  на середньому рівні виявлено 20% ЕГ, 
42% КГ (було 42% в ЕГ  та 41% в КГ); на низькому 
рівні залишилося лише 4% КГ (було в ЕГ та КГ од-
наково – по 9%). 

Отже, запропонована модель реалізується під 
час виконання вищезазначених умов, сприяючи до-
сягненню необхідного результату – підвищенню рів-
ня розвитку фізичних якостей старшокласників. 
Здійснене дослідження дає можливість на якісно 
новому рівні вирішувати питання професійної діяль-
ності вчителя з розвитку фізичних якостей старшок-
ласників, хоча подальшого дослідження вимагають 
як умови, так і методи більш досконалого розвитку 
фізичних якостей учнів. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается модель профессиональной деятельности учителя по развитию физических ка-
честв старшеклассников. 

SUMMARY 
The article describes a new model of teacher’s professional work directed at the development of physical qualities 

of senior students. 
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