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Учитель фізичної культури – це педагогічний працівник, 

фахівець з фізичної культури і спорту, який має вищу або 
спеціальну педагогічну освіту та відповідний освітньо-
кваліфікаційний рівень, що організовує та здійснює навчально-
виховну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з 
метою формування їх фізичної культури, сприяння гармонійному 
розвитку особистості, формування позитивних рис характеру, 
зміцнення здоров’я, вдосконалення фізичної та психологічної 
підготовки до активного життя. 

Підготовленість до професійної діяльності сьогодні не об-
межується системною сукупністю знань, вмінь та навичок – вона 
потребує певних соціально та професійне значущих якостей, 
сформованих мотивів, усвідомленої потреби в професійному зрос-
танню та саморозвитку тощо. Це об’єктивно зумовлює пере-
орієнтацію систем освіти на компетентністну парадигму.  
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Аналіз теоретичних та методологічних джерел дозволив прийти 
висновку, що компетентність характеризує здатність особистості 
до успішної реалізації певних функцій, здійснення діяльності або 
вирішення задач, що є зовнішніми до особистості та викликані 
соціальними вимогами та індивідуальними потребами. Компе-
тентність формується та виявляється у діяльності, а отже являє со-
бою складну, багатогранну й багатоаспектну характеристику цієї 
діяльності відповідно соціального замовлення до неї. Як реалізо-
ваний потенціал особистості, компетентність існує як складна 
комплексна її характеристика, система особистісних ресурсів 
(знань, вмінь, способів дії, мотивів, ставлень, особистісних яко-
стей, ціннісних орієнтацій тощо), що забезпечують ефективну 
діяльність фахівця.  

Оскільки професійна компетентність характеризує діяльність 
фахівця, доречно визначати структуру компетентності відносно 
структури професійної діяльності, до складу якої, як зазначає  
М. С. Головань входять наступні компоненти: усвідомлення по-
треби, формування мотиву, вибір способу здійснення діяльності, 
планування діяльності, перелік дій, виконання дій [1, с. 28]. 
Усвідомлення потреби та формування мотиву вимагає цілеспрямо-
ваного вибору шляхів та засобів задоволення потреби з урахуван-
ням власних ціннісних ставлень. Вибір способу дії та планування 
діяльності потребує спеціальних знань, розвинутих пізнавальних 
вмінь та навичок, здібності до пошуку, відновлення, творчого пе-
реосмислення інформації щодо способу здійснення та закономір-
ностей планованої діяльності та пов’язаних з нею процесів. Це у 
свою чергу буде сприяти усвідомленому та відповідальному вибо-
ру шляхів, засобів та способів реалізації діяльності. Виконання за-
планованих дій потребує сформованих вмінь, навичок, володіння 
способами дії, а також значних емоційно-вольових зусиль.  

Тож, у структурі професійної компетентності майбутніх учи-
телів фізичної культури можна виокремити щонайменше три 
обов’язкові елементи: 
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1. Особистісно-мотиваційний – система якостей та властиво-
стей особистості, які впливають на результат професійної діяль-
ності. Передумовою, рушійною силою та важливим регулятором 
професійної діяльності та розвитку професійної компетентності є 
мотивація. Вона включає в себе всі види спонукань: мотиви, по-
треби, інтереси, прагнення, цілі, ідеали тощо, завдяки яким про-
фесійна діяльність набуває для учителя особистісний сенс – у тому 
числі потреби у самовдосконаленні, саморозвитку та творчій са-
мореалізації.  

Н. В. Кузьміна виділяє три групи мотивів педагогічної діяль-
ності: внутрішня потреба працювати в галузі певного предмета; 
потреба працювати з людьми (навчати і виховувати їх), яка засно-
вана на усвідомленні своїх здібностей, характеру, покликання; 
необхідність, що пов’язана з виконанням ролі, обумовленої зму-
шеним вибором професії, вимушеним вирішенням задач, запропо-
нованих професією [2, с. 93]. Сильна мотивація може компенсува-
ти прогалини розвитку деяких професійно важливих якостей, але 
слабку мотивацію компенсувати практично неможливо. Отже, 
особистісного-мотиваційний елемент професійної компетентності 
є системоутворюючим.  

2. Змістовий – система професійно необхідних знань та пізна-
вальних вмінь та навичок, необхідних для ефективного виконання 
професійних функцій. Для майбутнього учителя фізичної культури 
професійно необхідними є педагогічні, психологічні, методичні, 
біологічні знання, а також знання з проблем фізичної культури та 
спорту. Важливими є знання про себе, власні здібності, потреби, 
інтереси, а також вміння та навички роботи з інформацією – по-
шук, аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення тощо.  

У процесі навчання теоретичні знання проходять ряд етапів – 
вони трансформуються з початкових знань, які існують в особи-
стості у вигляді понять та суджень, в обгрунтовуючі знання (зако-
ни, теорії, правила тощо), а від них за допомогою логічних прийо-
мів – в умовивідні знання [3, с. 65]. Саме знання виступають фун-
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даментом компетентностей за методологією TUNING, що розгля-
дає їх як динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і 
здатностей та формуються в різних навчальних дисциплінах і 
оцінюються на різних етапах [4, с. 7]. Професійне знання повинне 
формуватися відразу на всіх рівнях: методологічному (знання за-
кономірностей розвитку, зумовленість цілей виховання тощо); 
теоретичному (знання законів, принципів, правил педагогіки і пси-
хології, основних форм діяльності тощо); методичному (рівень 
конструювання навчально-виховного процесу); технологічному 
(рівень вирішення практичних завдань навчання і виховання в 
конкретних умовах) [5, с. 27]. Міцні системні професійні знання є 
основою світогляду, умовою творчої самореалізації, розвитку 
здібностей і талантів майбутніх учителів.  

3. Операційно-діяльнісний – система умінь, навичок та спо-
собів дії, необхідних для ефективної реалізації функцій про-
фесійної діяльності. До цього елементу ми відносимо володіння 
засобами, методами, прийомами організації та технологіями про-
фесійної діяльності на основі творчого використання професійних 
знань; вміння та навички організації педагогічної взаємодії, коор-
динації зусиль усіх учасників педагогічного процесу; управління 
діяльністю інших людей тощо.  

Всі професійні уміння майбутнього учителя фізичної культури 
можна, як пропонує Р.В. Маслюк, розділити за блоками: ко-
мунікаційно-організаційним, контрольно-оцінним, особистісно-
поведінковим, операційно-управлінським, креативним, гностич-
ним, методичним [6, с. 64]. Операційно-діяльнісний елемент про-
фесійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури 
передбачає активне освоєння засобів і методів фізичного вихован-
ня і навчання, уміння забезпечувати індивідуальний підхід до 
фізичного розвитку учнів, активну суб’єкт-суб’єктну взаємодію 
педагогів й учнів.  
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Пропонована структура професійної компетентності майбутнь-
ого учителя фізичної культури дає нам підстави для визначення 
критеріїв оцінювання її сфомованості. 

Отже, професійна компетентність – це комплексно-інтегративна 
характеристика особистості, що визначає її готовність та здатність 
до виконання функцій професійної діяльності, до постійного про-
фесійного удосконалення та самореалізації на основі творчого вико-
ристання набутих знань, професійного та життєвого досвіду, цінно-
стей, здібностей та професійно значущих якостей.  

Як нормативна характеристика фахівця, професійна компе-
тентність може бути виявлена та виміряна за допомогою 
об’єктивних критеріїв та показників. Критерій професійної компе-
тентності – сутнісна ознака, що взята за основу оцінювання повно-
ти прояву і рівня розвитку компетентності відповідно до цілей, за-
дач та функцій професійної діяльності.  
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У зв’язку із популярністю комп’ютерних ігор і зростанням сег-

менту мобільних ігор попит на кваліфікований інженерів-
програмістів, що володіють вміннями їх розробки залишається пі-
двищеним. Тому формування в інженерів-програмістів знань ігро-
вої логіки, принципів об’єктно-орієнтованого програмування 
комп’ютерних і мобільних ігор, вміння супроводжувати весь жит-
тєвий цикл програмного продукту та взаємодіяти у команді розро-
бників можна вирішити за допомогою впровадження у процес 
професійної підготовки дисципліни «Теорія ігор». 

Нами було проаналізовано досвід викладання дисциплін, що 
пов’язані з розробкою ігор. Зокрема у російських вищих навчаль-
них закладах пропонуються такі дисципліни як «Розробка 
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