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Аннотация
В статье рассматриваются 

особенности применения ин-
терактивных методов обучения 
для формирования готовности 
студентов института физиче-
ской культуры к будущей про-
фессиональной деятельности. 
Экспериментально доказана эф-
фективность использования ин-
терактивных методов для повы-
шения уровня сформированности 
компонентов профессиональной 
деятельности будущих учителей 
физической культуры – конструк-
тивного, коммуникативного, ор-
ганизаторского, рефлексивного.
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Annotation
The article addresses the use of 

interactive teaching methods for the 
formation of students` readiness for 
future professional activity. Experi-
mentally proved the effectiveness 
of using interactive methods to in-
crease the level of formation of the 
components of professional activity 
for future teachers of physical cul-
ture – constructive, communicative, 
organizational, reflexive.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблема професійної 
готовності майбутніх фахівців – 
одна з центральних у теорії, науці 
і практиці педагогіки, в одній з 
провідних її галузей – теорії і ме-
тодиці фізичного виховання – так 
само, вона акумулює чисельність 
проблем психологічної науки, 
пов'язаних з властивостями осо-
бистості, її психічними станами, 
можливостями, які обумовлюють 
успішність професійної підго-
товки. Аналіз психолого-педа-
гогічної літератури свідчить, що 
теоретичні положення щодо фор-
мування готовності студентів до 
різних аспектів педагогічної ді-
яльності висвітлені в працях різ-
них вчених [1, 3 – 5].

Про наявність проблеми про-
фесійної готовності викладача 
фізичної культури можна судити 
за ступенем відповідності ре-
зультатів професійної діяльності 
рівню соціальних вимог. У до-
слідженнях останніх років, при-
свячених аналізу педагогічної 
підготовленості викладача фізич-
ної культури, констатується явна 
невідповідність показників, що 
фіксуються, їх необхідному со-
ціально-нормативному рівню [9].

Процес формування профе-
сійно важливих якостей вчителів 
фізичної культури передбачає 
побудову особливих психолого-
педагогічних технологій, що вра-

ховують умови професійної під-
готовки, цілі і зміст професійної 
діяльності [13, 15].

В наш час широкого розповсю-
дження набувають інтерактивні 
технології навчання, які можна 
застосовувати у професійній під-
готовці майбутніх педагогів – в 
тому числі. Впровадження інтер-
активних форм навчання – один 
із найважливіших напрямків вдо-
сконалення підготовки студентів 
у сучасному вищому навчально-
му закладі [2, 7, 8, 10, 11]. 

Вищевикладене обумовлює 
актуальність дослідження в дано-
му напрямку.

Зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами. 
Дослідження виконане відповід-
но до державної бюджетної теми 
Міністерства освіти і науки Укра-
їни «Науково-теоретичні основи 
інноваційних технологій у фізич-
ному вихованні різних груп на-
селення» (номер державної реє-
страції 0113U001406).

Мета дослідження – науково 
обґрунтувати і розробити методи-
ку формування готовності студен-
тів інституту фізичної культури 
до професійної діяльності з вико-
ристанням інтерактивних методів 
навчання.

В ході дослідження викорис-
товувалися такі методи: аналіз 
науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, пси-
ходіагностичні методи, педагогіч-
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ний експеримент, методи матема-
тичної статистики.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Дослідження про-
водилося в Дніпропетровському 
державному інституті фізичної 
культури і спорту (ДДІФКіС). 
Участь у педагогічному експери-
менті взяли 45 студентів ІІІ курсу 
факультету фізичного виховання. 

З метою визначення готовнос-
ті студентів Дніпропетровського 
державного інституту фізичної 
культури і спорту до професій-
ної діяльності нами було прове-
дено психодіагностику спеці-
альних здібностей, які властиві 
майбутнім учителям фізичної 
культури. Для оцінки конструк-
тивного компонента професій-
ної діяльності було застосовано 
методику «Педагогічні ситуації» 
[12], організаційного та конструк-
тивного компонентів – методи-
ку діагностики комунікативних 
і організаторських схильностей 
КОС-2 [14], рефлексивного ком-
понента – методику діагностики 
рівня розвитку рефлексивності 
(опитувальник Карпова А.В.) [6]. 
Результати дослідження свідчать 
про досить низький рівень сфор-
мованості компонентів профе-
сійної діяльності студентів (табл. 
1). Так, педагогічні здібності сту-
дентів за методикою «Педагогічні 
ситуації» є слаборозвиненими, 
комунікативні та організаторські 
здібності досліджуваних знахо-
дяться на рівні, нижчому за се-
редній, а рівень рефлективності 
– низький. При цьому слід відзна-

чити, що за показником розвитку 
комунікативних та організатор-
ських схильностей група дослі-
джуваних є однорідною, а в ін-
ших показниках спостерігається 
значне розсіювання результатів 
дослідження. 

Таким чином, в процесі про-
фесійної підготовки треба ви-
користовувати сучасні засоби та 
методи формування професійної 
готовності, які будуть врахову-
вати необхідність розвитку всіх 
спеціальних здібностей – кон-
структивних, комунікативних, ор-
ганізаторських, рефлексивних.

З метою формування висо-
кого рівня готовності студентів 
Дніпропетровського державно-
го інституту фізичної культури і 
спорту до професійної діяльності 
нами було запропоновано вико-
ристання інтерактивних методів 
навчання в процесі вивчення дис-
ципліни «Теорія і методика фі-
зичного виховання». Експеримен-
тальна методика була спрямована 
на вирішення таких завдань: 

- створення комфортних умов 
навчання, за яких кожен учасник 
процесу відчуває свою інтелекту-
альну спроможність; 

- виявлення і розкриття люд-
ських можливостей, творчих зді-
бностей, самовдосконалення, 
отримання естетичного задово-
лення і радості від спілкування і 
процесу гри; 

- розвиток уваги, спостереж-
ливості, кмітливості; 

- здійснення комплексного 
впливу на свідому, емоційно-чут-

тєву та діяльнісну сфери особис-
тості студентів.

Дослідженнями в галузі педа-
гогіки і психології встановлено, 
що проблемні завдання і ситуації, 
присутні в інтерактивних мето-
дах, сприяють посиленню актив-
ності людини. При застосуванні 
інтерактивних методів студенти 
поставлені в такі умови, коли не-
обхідне і неминуче їх активне 
спілкування одне з одним, адже 
виконання завдання можливе тіль-
ки через узгодження різних думок 
і позицій, тобто шляхом вироблен-
ня спільного підходу до проблеми, 
що спонукало їх творчо освоювати 
досліджуваний матеріал.

Кожен інтерактивний метод 
був зорієнтований на досягнен-
ня певної мети, що полягає у 
формуванні в процесі гри у сту-
дентів конкретних знань, умінь і 
навичок, які моделюють ситуації 
з майбутньої професійної діяль-
ності. Основний метод – ігровий.

При застосуванні інтерактив-
них методів можна виділити чо-
тири етапи: 

1. Орієнтація – представлення 
теми, що вивчається, характерис-
тика імітації та ігрових правил, 
опис загального ходу гри.

2. Підготовка до проведення – 
виклад сценарію, ігрових завдань, 
правил, ролей, процедур. Істот-
ною для проведення гри є деталь-
на розробка ігрового задуму, або 
сценарію. Сценарій – це організа-
ційна й сюжетна схема гри, загаль-
ний план, згідно з яким вона про-
водиться. Сюди можна віднести 
опис ігрової обстановки, атрибути 
гри; розробку репертуару ігрових 
дій; характеристику організації 
гри; розробки методичних вказі-
вок для учасників гри.

3. Проведення гри (на цьому 
етапі організуються й фіксуються 
ігрові дії, коригуються неточності 
тощо).

4. Обговорення гри – описовий 
огляд-характеристика «подій» гри 
та їх сприйняття учасниками .

Використання інтерактивних 
методів в процесі професійної 

Таблиця 1
Показники готовності студентів (n=45) 

ДДІФКіС до професійної діяльності 

Показники

х

σ V m
Методика "Педагогічні 
ситуації", кількість балів 3,30 0,97 29,39 0,14

Методика КОС-2, кількість балів 6,15 0,34 5,52 0,05
Методика діагностики рівня розвитку 
рефлексивності (опитувальник 
Карпова А.В.), кількість балів

3,65 1,01 27,67 0,15
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Таблиця 2
Зміст інтерактивних методів, які використовувались при викладанні дисципліни 
«Теорія і методика фізичного виховання» для студентів експериментальної групи

№
з/п

Назва 
інтерактивного 

методу
Назва теми Творче завдання

1. «Велике коло» Соціально-педагогічне 
значення, спрямова-
ність, мета та завдан-
ня фізичної культури 
в шкільному віці

Кожен учасник індивідуально формулює осно-
вні завдання фізичної культури і записує у зо-
шит. По колу учасники зачитують сформульо-
вані ними завдання, група уважно вислуховує 
і виправляє помилки у разі їх наявності.

2. «Мозковий 
штурм»

Форми організації за-
нять у системі фізич-
ного виховання за-
гальноосвітніх шкіл.

Учасники гри повинні згенерувати влас-
ні ідеї щодо організації гімнастики до за-
нять у школі для всіх учнів.

3. «Акваріум» Планування та контроль 
з фізичного виховання 
дітей шкільного віку.

Студентів розподіляють на три групи. По чер-
зі одна з трьох груп займає місце біля дошки 
і починає виконувати практичне завдання, об-
говорюючи визначену тему, всі інші студенти 
спостерігають, а потім обговорюють результат. 
Практичні завдання для виконання групами:
1. Скласти річний план-графік розподілу варіа-
тивних модулів з предмета «Фізична культура».
2. Скласти поурочно-четвертний план-
графік розподілу програмного матеріалу на 
чверть залежно від змісту річного плану.
3. Скласти план-конспект уроку фізичної куль-
тури на основі змісту програмного матеріалу. 

4. «Джигсоу» Особливості організації 
і методика проведен-
ня уроку в загально-
освітніх школах.

Учасників академічної групи розподіляють на де-
кілька підгруп. Лідери груп виступають експер-
тами по якійсь частині матеріалу, що вивчається, 
потім навчають інших членів своєї кооперативної 
групи. Завдання для груп: скласти план-конспект 
уроку фізичної культури за визначеною темою; 
представити схему використання методів ор-
ганізації дітей залежно від змісту уроку.
Експерти повинні заздалегідь підготува-
тися до виконання своїх функцій.

5. Студент в ролі 
викладача 

Організація та методи-
ка проведення занять 
з дітьми молодшого, 
середнього та старшо-
го шкільного віку.

Студентам, які виступатимуть в ролі викладача, необ-
хідно підготувати навчальний матеріал за темою за-
няття з основних питань:
1. Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку.
2. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку.
3. Основні форми роботи по фізичному вихованню та 
методика їх проведення з дітьми молодшого шкільно-
го віку.
4. Вікові особливості дітей середнього та старшого 
шкільного віку.
5. Особливості розвитку рухових якостей.
6. Методика проведення основних форм роботи з фі-
зичного виховання з дітьми середнього та старшого 
шкільного віку.
7. Методика проведення уроку фізичної культури.
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6. Робота в парах Організація та мето-
дика проведення за-
нять з дітьми, відне-
сеними до спеціальної 
медичної групи.

Студентів розподіляють по парах. Учасникам гри не-
обхідно скласти комплекси фізичних вправ для дітей, 
які віднесені до спеціальних медичних груп з ураху-
ванням показань та протипоказань.

7. Робота в ма-
лих групах

Організація позаклас-
ної роботи в навчаль-
них закладах освіти.

Студентів розподіляють на малі групи по 4-6 чоловік. 
Малим групам необхідно скласти сценарій фізкуль-
турного свята за визначеною тематикою.

8. «Лаборатор-
на» гра

Методика оцінювання 
рівня фізичного розвитку 
та фізичної підготовле-
ності дітей та підлітків

Студентів розподіляють на групи за статевими озна-
ками. Групам необхідно провести вимірювання по-
казників фізичного розвитку у своїй підгрупі, скласти 
протокол дослідження та розрахувати статистичні ха-
рактеристики.

підготовки спрямоване на форму-
вання всіх компонентів професій-
ної діяльності майбутніх вчителів 
фізичної культури – конструктив-
ного, комунікативного, організа-
торського та рефлексивного.

Протягом педагогічного екс-
перименту студенти були розпо-
ділені на контрольну (КГ) та екс-
периментальну групи (ЕГ). До КГ 
увійшли 22 студенти, до ЕГ – 23.

Студенти контрольної групи за-
ймалися за програмою дисципліни 
«Теорія і методика фізичного ви-
ховання», яка спрямована на підго-
товку до проходження педагогічної 
практики в загальноосвітніх на-
вчальних закладах – модель май-
бутньої професійної діяльності. 

Для студентів експеримен-
тальної групи було запропонова-
но використання інтерактивних 
методів навчання в процесі ви-
вчення дисципліни «Теорія і ме-
тодика фізичного виховання». За-
няття в обох групах проводилися 
один раз на тиждень згідно з роз-
кладом. 

Протягом експерименту були 
підібрані найбільш відомі інтер-
активні методи та ігри: «Велике 
коло», «Мозковий штурм», «Аква-
ріум», «Джигсоу», «Студент в ролі 
викладача», робота в парах, робо-
та в малих групах, «Лабораторна» 
гра. Зміст інтерактивних методів 
відображає зміст програмного 
матеріалу з дисципліни «Теорія і 
методика фізичного виховання» і 
представлений в таблиці 2.

Ефективність експеримен-
тальної методики застосування 
інтерактивних методів у профе-
сійній підготовці студентів визна-
чалася порівнянням даних педа-
гогічного експерименту.

За результатами дослідження 
виявлено, що у всіх показниках 
спеціальних здібностей, які відо-
бражають майбутню професійну 
діяльність вчителів фізичної куль-
тури відбулися зміни (табл. 3). Так, 
наприклад, рівень педагогічних зді-
бностей студентів експерименталь-
ної групи після експерименту зріс 
з низького до високого (р<0,001), 
у контрольній групі також спосте-
рігається зростання середнього по-
казника тестування, але зміни не є 
достовірними (р>0,05). При цьому 
слід відмітити, що показник педа-
гогічних здібностей КГ після екс-
перименту знаходиться на серед-
ньому рівні.

У показниках розвитку кому-
нікативних та організаторських 
здібностей також спостерігають-
ся достовірні зміни. В обох гру-
пах відбувся достовірний приріст 
рівня розвитку комунікативних 
та організаторських схильностей, 
але в експериментальній групі 
цей приріст є значно більшим, 
ніж в контрольній. В ЕГ після 
експерименту середній показник 
КОС відповідає найвищому рів-
ню розвитку (р<0,001), в КГ – се-
редньому (р <0,05).

Результати діагностики рівня 
розвитку рефлексивності студен-

тів ЕГ після експерименту засвід-
чили, що рівень зріс з низького до 
високого (р<0,001), в КГ – з низь-
кого до середнього (р<0,05).

Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що використання 
інтерактивних методів при ви-
кладанні дисципліни «Теорія і 
методика фізичного виховання» 
для студентів ІІІ курсу Дніпро-
петровського державного інсти-
туту фізичної культури і спорту є 
ефективним засобом формування 
готовності майбутніх учителів фі-
зичної культури до професійної 
діяльності та відображає зміст її 
компонентів – конструктивного, 
комунікативного, організатор-
ського та рефлексивного.
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