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ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена обґрунтуванню та характеристиці програми спецкурсу «Модернізація шкільного фізичного
виховання в умовах Нової української школи» для курсів підвищення кваліфікації учителів фізичної культури. Ця програма
дає можливість фахівцям з фізичного виховання розвинути професійні компетентності для здійснення навчальної,
методичної, фізкультурно-оздоровчої, гурткової роботи в умовах стандарту нової української школи. Представлені
особливості програми та зміст. Окрім цього виокремлено передумови для укладання даної програми на основі
опитування 341 учителя фізичної культури з семи областей України (Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської,
Хмельницької, Вінницької, Дніпропетровської, Херсонської). Встановлено, що основними чинниками, які доводять
потребу у розробленні програми курсової перепідготовки є думка учителів фізичної культури, що курси підвищення
кваліфікації це основне джерело отримання інформації про освітні нововведення (60,4%); потреба у додатковому
навчанні (38,6%); необхідність такого спецкурсу у курсовій перепідготовці на сучасному етапі (22,3%); недостатня
професійна компетентність з питань НУШ (4,9%); потреба курсової перепідготовки у дистанційному форматі (59,7%).
Ключові слова: програма курсової перепідготовки, учителі фізичної культури, реформа НУШ.
Sorokolit N. The justification of the development program of professional competences of physical education
teachers in New Ukrainian School conditions. The article is dedicated to justification of elaboration and characterizing of special
course program “The modernization of school physical education in conditions of New Ukrainian School” in order to increase
qualification for physical education teachers. This program gives opportunity for physical education specialists to develop
professional competences in order to perform studying, methodic, physical-strengthening, group work in conditions of standards of
new Ukrainian school; to obtain technique of formulated evaluation; to model the lessons, based on competence approach; to form
the readiness to implement key competences into physical education of pupils. What is more, there were highlighted pre-conditions
for establishing of this program on the basis of questionnaire of 341 physical education teachers from seven Ukrainian regions: Lviv,
Ternopil, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsk, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Kherson. There was determined that the main factors that prove
the demand in elaboration of program of course second preparation is physical education teachers’ though that courses of
qualification increase is the main source to get information about educational innovations (60,4%); the need in additional studying
(38,6%); the importance of such special course in course second preparation on the modern stage (22,3%); lack of professional
competence according New Ukrainian School (4,9%); the need in course second preparation in distance format (59,7%).
Key words: the program of course second preparation, physical education teachers; the reform of New Ukrainian School.
Вступ. Імплементація освітньої реформи «Нова українська школа» в заклади загальної середньої освіти вимагає
від вчителя фізичної культури систематичного вдосконалення професійної компетентності. Це обумовлено тим, що в рамках
цієї освітньої реформи є низка нововведень, а саме: розроблення нових стандартів освіти для учнів 1–4 та 5–9 класів; нові
підходи до оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури в початкових класах, планування навчального матеріалу
на основі дотримання принципу дитиноцентризму, реалізація ключових компетентностей та компетентнісного підходу у
фізичному вихованні.
Сьогодні перед вітчизняною педагогікою постає завдання розробки програм управління процесом становлення
людини як професіонала, громадянина; гармонійно розвинутої високодуховної особистості, здатної найповнішим чином
реалізувати свій потенціал на власну і загальносуспільну користь [11, с. 174]. Розвиток світового, зокрема, європейського
освітнього простору об'єктивно потребує від української школи безпосереднього її реформування відповідно до
загальноприйнятих канонів та адекватної реакції на процеси, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною
тенденцією розвитку школи є її орієнтація на компетентісний підхід у підготовці фахівця. Його сутність полягає у тому, що
освітня діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а й сформувати її
компетентність [8, с. 181].
Питанням формуванню професійної компетентності вчителя фізичної культури присвячено чимало досліджень
вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, у працях [11, 14] зосереджено увагу на обґрунтуванні складових професійної
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компетентності вчителя, визначено умови, що стимулюють його професійне зростання; подано характеристику сутності
компетентісного підходу у підготовці фахівців з фізичного виховання [8]; зосереджено наукові пошуки на формуванні
професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання [1, 2, 3, 5, 6 та ін.]; на формуванні професійної
майстерності учителя фізичної культури в умовах неперервної освіти [7, с. 265].
Формування професійної компетентності учителя фізичної культури широко представлені в роботах зарубіжних
вчених [12, 13, 15, 16 та ін.], що підтверджує актуальність обраної теми нашого дослідження
Однак, незважаючи та це, питання формування професійної компетентності учителя фізичної культури в умовах
НУШ, на нашу думку, висвітлено недостатньо. На основі наших попередніх досліджень [9, 10], припускаємо, що учителіпрактики мають недостатній рівень знань, умінь та навичок виконувати професійні обов’язки в умовах освітніх змін, що
дозволило нам окреслити мету даного дослідження.
Мета дослідження. Виявити передумови для розроблення та охарактеризувати зміст програми підвищення
кваліфікації учителів фізичної культури для розвитку професійних компетентностей в умовах Нової української школи.
Методи та організація дослідження. У дослідженні застосовані такі методи: аналіз та узагальнення літературних
джерел, опитування учителів фізичної культури за допомогою анкетування та методи математичної статистики: середнє
арифметичне значення, відхилення від середнього арифметичного за хі2 Пірсона.
Опитування проводилося на базі обласних закладів післядипломної педагогічної освіти. Учасниками дослідження
були учителі фізичної культури із сімох областей України, а саме: Львівської (n=50 – 12,8%); Івано-Франківської (n=53 –
13,6%); Тернопільської (n=54 – 13,8%); Хмельницької (n=48 – 12,3%); Вінницької (n=50 – 12,8%); Дніпропетровської (n=36 –
9,2%); та Херсонської областей (n=50 – 12,8%). Всього в опитуванні взяли участь 341 учитель, з них 227 чоловіків, що
становить 66,6% та 114 жінок, що становить 33,4%. Серед опитаних учителів 153 особи (44,9%), мають вищу кваліфікаційну
категорію; 88 осіб (25,8%) – першу; 55 осіб (16,1%) – другу та 45 осіб (13,2%) – категорію «спеціаліст».
Результати дослідження. Опитування учителів фізичної культури дало можливість нам окреслити основні
передумови до розроблення програми курсів підвищення кваліфікації для учителів фізичної культури. Серед них – курси
підвищення кваліфікації як найбільш інформативний засіб про освітні нововведення; потреба учителів у додатковому
навчанні з питань НУШ; потреба у запровадженні подібного спецкурсу для розвитку професійних компетентностей та
проведення курсів підвищення кваліфікації в дистанційному форматі.
Ми встановили, що 60,4% учителів вважають курси підвищення кваліфікації основним джерелом інформації щодо
особливостей НУШ. Статистично істотно від середнього показника відрізняється думка респондентів в Івано-Франківській
області, де відсоток є найвищим – 88,7% (р=0,0001) та Тернопільській – 33,3%, де відсоток – найнижчий (р=0,002). В інших
областях різниця у відповідях респондентів не істотна (р>0,05). Так, у Хмельницькій області на курсах підвищення
кваліфікації ознайомлено 68,8% респондентів; Львівській – 64,0%; Дніпропетровській – 58,3%; Вінницькій – 56,0% та
Херсонській – 54,0%. Статистично істотна різниця виявлена у відповідях респондентів Львівської (64,0%) та Тернопільської
(33,3%) областей, при р=0,045.
Ми вважали за доречне поцікавитися думкою учителів фізичної культури з потреби додаткового навчання щодо
можливостей упровадження ключових компетентностей у фізичне виховання школярів. Наше опитування показало, що
38,6% учителів фізичної культури вважають, що потребують такого навчання. При цьому, найвищий відсоток виявлено у
Дніпропетровській (50,0%), а найнижчий – у Тернопільській (22,2%) областях. Різниця у відповідях респондентів від
середнього показника статистично не істотна (р>0,05), крім Тернопільської області – 22,2% (р=0,02). Думка респондентів
Львівської області статистично не відрізняється від решти областей (р>0,05) (табл.1).
Таблиця 1
Думка респондентів щодо необхідності додаткового навчання щодо упровадження ключових компетентностей НУШ

0,99
0,06
0,65
0,72
0,03
0,91
0,76

0,0%
3,7%
0,0%
14,0%*
8,3%
1,9%
12,0%
0,057

0,08
0,55
0,09
0,03
0,53
0,25
0,09

Примітка: * – статистично істотна різниця у відповідях респондентів від середнього показника (p<0,05).
Потребу в розробленні подібного спецкурсу підтримують 64,8% респондентів. При цьому, найвищий відсоток
виявлено у Львівській області – 76,0%; найнижчий – у Херсонській області (44,0%). Думка респондентів Херсонщини
статистично відрізняється від середнього показника (р=0,005) та від думки респондентів Львівської області (р=0,001). В
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Івано-Франківській області 73,6% респондентів потребують даного спецкурсу, Хмельницькій – 72,9%; Вінницькій – 64,0%;
Дніпропетровській – 63,9%; Тернопільській – 59,3%, при р>0,05 (табл. 3).
Таблиця 3
Думка респондентів щодо необхідності розроблення спецкурсу під час курсів підвищення кваліфікації, який би розтлумачував
шляхи реалізації ключових компетентностей
Область
% відпор
% відпо-віді
р
% відпо-віді
р
%
р
віді «так»
«швидше
«швидше
відпотак, а ніж
ні, а ніж
віді «ні»
ні»
так»
Львівська
76,0%
0,12
20,0%
0,71
4,0%
0,29
0,0%
0,31
Тернопільська
59,3%
0,43
31,5%
0,14
3,7%
0,24
1,9%
0,96
Хмельницька
72,9%
0,27
18,8%
0,58
8,3%
1
0,0%
0,32
Вінницька
64,0%
0,91
18,0%
0,49
12,0%
0,39
6,0%
0,09
Дніпропетров-ська
63,9%
0,91
25,0%
0,71
0,0%
0,07
0,0%
0,39
Івано-Франківська
73,6%
0,21
22,6%
0,96
3,8%
0,25
0,0%
0,3
Херсонська
44,0%*
0,005
20,0%
0,71
26,0%*
0,0001
6,0%
0,09
% середнього
0,648
0,223
0,083
0,02
показника
Примітка: * – статистично істотна різниця у відповідях респондентів від середнього показника (р<0,05).
Як видно з табл. 3 особливо гостро це бажання виявлено у респондентів Львівської (76,0%) та Івано-Франківської
(73,6%) областей.
Недостатня професійна компетентність учителя фізичної культури як чинник, що перешкоджає ефективному
проведенню уроків фізичної культури в умовах трансформації фізичного вихованні в нову українську школу виявлена у 4,9%
респондентів. При цьому думка фахівців є одностайна і не існує статистично істотної різниці в жодній області (р>0,05).
Однак, особливо гостро потребу у підвищенні фахової компетентності стверджують респонденти Хмельницької області, де
зафіксовано найвищий відсоток – 10,4%.
Дистанційне навчання як в післядипломному, студентському освітньому просторі, так і в шкільному, набуває
особливо важливого значення в сучасному суспільстві, оскільки пандемія захворювання Covid–19 внесла суттєві корективи в
процес здобуття освіти. Це нововведення підтримують 59,7% респондентів. Статистично істотно від середнього показника
відрізняється думка респондентів Тернопільської (р=0,005), де рівень підтримки є найвищий та Дніпропетровської (р=0,002),
де рівень підтримки – найнижчий. Також ми виявили статистично істотну різницю у відповідях респондентів Львівської та
Дніпропетровської областей (р=0,003) – 66,0% та 33,3% відповідно. Високий рівень підтримки спостерігається в учителів
фізичної культури Тернопільської області – 79,6%, а в Дніпропетровській – найнижчий, оскільки лише 33,3% учителів
вважають таке нововведення ефективним для підвищення власної педагогічної майстерності. У представників решти
областей цей показник коливається в межах від 56,0% у Вінницькій до 66,0% у Львівській областях (табл. 4).
Таблиця 4
Ставлення учителів фізичної культури до системи дистанційного навчання підвищення кваліфікації (n=341)
Область
Позитивне
р
Байдуже
р
Негативне
р
ставлення,%
ставлення,%
ставлення,%
Львівська
66,0%
0,39
24,0%
0,79
10,0%
0,65
Тернопільська
79,6%*
0,005
11,1%*
0,02
9,3%
0,54
Хмельницька
64,6%
0,52
31,3%
0,42
4,2%
0,1
Вінницька
56,0%
0,62
24,0%
0,79
12,0%
0,97
Дніпропетровська
33,3%*
0,002
41,7%*
0,04
22,2%
0,9
Івано-Франківська
60,0%
0,92
28,3%
0,7
7,5%
0,32
Херсонська
58,4%
0,86
20,0%
0,38
20,0%
0,13
%, середнього показника
59,7%
25,8%
12,2%
Примітка: * - статистично істотна різниця у відповідях респондентів від середнього показника (p<0,05).
Така ситуація доводить наше припущення щодо важливості розроблення програми курсів підвищення кваліфікації та
впровадження її у навчальні плани курсової перепідготовки учителів фізичної культури, оскільки в опитаних областях
ведеться недостатня методична робота щодо особливостей стандарту початкової освіти загалом та фізкультурної освітньої
галузі зокрема. Підґрунтям такого висновку вважаємо є те, що менше половини респондентів знають про зміст стандартів
НУШ.
Проведене опитування спонукало нас розробити програму підвищення кваліфікації для учителів фізичної культури,
яка складається з мети, напряму курсової підготовки відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників», затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800 [4], переліку компетентностей,
які набуваються внаслідок упровадження спецкурсу, трьох змістових модулів, які охоплюють питання складової Концепції
Нової української школи, стандартів початкової та середньої освіти, компетентнісного потенціалу предмету «Фізична
культура», особливостей оцінювання навчальних досягнень в умовах НУШ, модернізації фізичного виховання. Ефективність
запропонованої програми здійснюватиметься через вхідне, вихідне діагностування та модульну контрольну роботу. Загальна
тривалість спецкурсу – 30 год:
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модуль № 1 – «Фізкультурна освітня галузь, її місце та особливості впровадження в межах освітньої
реформи «Нова українська школа» – 6 год.;

модуль № 2 – «Трансформація фізичного виховання та програмні вимоги з фізичної культури в умовах
освітніх змін» – 14 год.;

модуль № 3 – «Ключові компетентності реформи «Нової української школи» – 10 год.
Основна мета даного спецкурсу – науково-методичний супровід професійного розвитку учителів фізичної культури
до роботи в умовах розбудови нової української школи.
Напрям: розвиток професійних компетентностей учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти:
знання навчального предмета «фізична культура», фахових методик та технологій, внаслідок яких фахівці:

- поліпшать обізнаність у чинних нормативних документах, що регламентують питання організації освітньої
діяльності здобувачів освіти в умовах нової української школи;
- розширять знання щодо застосування у власній професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, форм,
методів і прийомів роботи;
- засвоять оперативну інформацію з питань теорії й методики викладання фізичної культури на основі
компетентнісного підходу;
- розширять знання стосовно сучасних тенденцій організації освітньої діяльності у фізичному вихованні школярів;
- усвідомлять основні механізми функціонування і реалізації компетентнісного підходу у фізичному вихованні;
- удосконалять професійні компетентності (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

моделювання уроків на основі сучасних технологій, в основі яких – компетентнісний підхід;

- здійснять пошук шляхів впровадження ключових компетентностей у фізкультурно-оздоровчій та спортивномасовій роботі.
Внаслідок засвоєння змістової частини даного спецкурсу учителі фізичної культури набудуть наступних
компетентностей:
- Професійна компетентність – обізнаність із новітніми науково- обґрунтованими тенденціями розвитку фізичної
культури, методики, інноватики для освітнього процесу;
- Комунікативна компетентність – вміння чітко та аргументовано висловлювати власні думки та застосовувати
активне слухання; здатність особистості встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми на основі
сукупності знань та вмінь, що забезпечують ефективний плин комунікативного процесу;
- Підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;
- Громадянські та соціальні компетентності – вміння працювати в команді, продукувати власні

ідеї та шляхи
вирішення поставлених завдань.
Змістова частина розробленої нами програми складається з трьох змістових модулів:
1.
Фізкультурна освітня галузь, її місце та особливості впровадження в межах освітньої реформи «Нова
українська школа». У цьому змістовому модулі зосереджено увагу на обґрунтуванні освітніх змін на сучасному етапі, меті та
етапах освітньої реформи, складових формули «Нової української школи»; меті, завданнях фізкультурної освітньої галузі у 14 класах та освітньої галузі «Фізична культура» у 5 – 9 класах. Окрім цього висвітлено питання реалізації змістових ліній
стандарту в початкових та середніх класах у фізичному вихованні школярів та на загальних і конкретних очікуваних
результатах навчання здобувачів освіти.
2.
Трансформація фізичного виховання та програмні вимоги з фізичної культури в умовах освітніх змін:
Закони України «Про освіту», «Про середню загальну освіту», основні положення. Зміст рамкової освітньої програми з
фізичної культури. Особливості навчальних програм з фізичної культури для учнів початкових класів. Особливості
навчальних програм з фізичної культури для учнів 5-11 класів. Інноваційні варіативні модулі навчальної програми з фізичної
культури. Особливості оцінювання навчальних досягнень школярів у початковій школі: вербальне та формувальне
оцінювання: сутність, принципи, види та техніки. Сучасні підходи щодо модернізації уроку фізичної культури у закладах
загальної середньої освіти.
3.
Ключові компетентності у фізичному вихованні школярів: шляхи їх упровадження: сутність ключових
компетентностей освітньої реформи, особливості їх реалізації у фізичному вихованні, шляхи упровадження. Моделювання
уроку фізичної культури на основі компетентнісного підходу (див. рис. 1).
Ефективність упровадження програми формування професійних компетентностей здійснюватиметься за
допомогою вхідного, вихідного діагностування та написання модульної контрольної роботи. Результати діагностування
дадуть можливість відстежити динаміку формування компетентностей упродовж спецкурсу, а модульна контрольна робота –
шляхи упровадження ключових компетентностей на основі модулювання уроку.

121

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University

Випуск 7 (138) 2021
Issue 7 (138) 2021

Програма курсів підвищення кваліфікації «Модернізація шкільного фізичного виховання в умовах
Нової української школи»
науково-методичний супровід професійного розвитку учителів
фізичної культури у їхній підготовці до роботи в умовах розбудови
нової української школи

Мета
Напрям

розвиток професійних компетентностей учителів фізичної культури
закладів загальної середньої освіти: знання навчального предмета
«фізична культура», фахових методик та технологій

Перелік
компетентностей, що
набуваються

Професійні, комунікативні, підприємницькі, громадянські та
соціальні компетентності
Вхідне діагностування
Змістові модулі

Модуль 1. Фізкультурна освітня галузь, її місце
Модуль 2. Трансформація фізичного
та особливості впровадження в межах освітньої
виховання та програмні вимоги з фізичної
культури в умовах освітніх змін
реформи «Нова українська школа»
Модуль 3. Ключові компетентності реформи «Нової української школи»
Контроль за якістю проведення спецкурсу
Вихідне діагностування

Модульна контрольна робота

Рис. 1. Схематичне зображення програми підвищення кваліфікації учителів фізичної культури
Розроблення програми курсів підвищення кваліфікації учителів фізичної культури спонукає нас до
експериментальної перевірки її ефективності, що буде основою для наших подальших досліджень.
Висновки. Таким чином, проведене нами дослідження доводить потребу у розробленні програми підвищення
кваліфікації для учителів фізичної культури, в основі якої формування професійних компетентностей в умовах НУШ, а саме:
розвиток професійних компетентностей для здійснення навчальної, методичної, фізкультурно-оздоровчої, гурткової роботи в
умовах стандартів НУШ; опанування технік формувального оцінювання; модулювання уроку на засадах компетентнісного
підходу; формування готовності фахівців з фізичного виховання до впровадження ключових компетентностей. Встановлено,
що основними передумовами для розроблення подібної програми є думка учителів фізичної культури, що курси підвищення
кваліфікації це основне джерело отримання інформації про освітні нововведення (60,4%); потреба у додатковому навчанні
(38,6%); необхідність спецкурсу у курсовій перепідготовці на сучасному етапі (22,3%); недостатня професійна компетентність
з питань НУШ (4,9%); потреба курсової перепідготовки у дистанційному форматі (59,7%).
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