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Володимир ІВАНЕНКО, Максим КУПРЄЄНКО 
(Мелітополь, Україна) 

 
ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Діяльність учителя приховує в собі величезні можливості для зміцнення та вдосконалення 
фізичного і психічного здоров’я учнів. Такі можливості повинні виражатись у відповідних 
особистісних якостях та рисах характеру такого вчителя, необхідних йому для професійної 
діяльності. Такі якості можуть позитивно впливати на формування в учнів мотивації до занять 
спортивними іграми чи, скажімо, прагнень виконувати загально розвивальні вправи [2]. 

У зв’язку із цим у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури слід приділяти 
увагу не лише розвитку рухових умінь і фізичному вдосконаленню, а й формуванню 
особистісних якостей, які вони будуть застосовувати у своїй професійній діяльності. 

З особистісних властивостей і якостей майбутнього фахівця з фізичної культури можна 
відзначити необхідність формування моральності та здатності до творчого мислення і, 
відповідно, до творчого підходу в самій діяльності.  

На думку дослідників [3, 4, 6, 7, 8], найбільш важливі професійні та особисті якості вчителя 
фізичної культури можна поділити на:  

1. Етичні. Вони виражаються в поведінці, в поглядах і виконують функцію регулювання 
поведінки людини. Вчитель фізичної культури повинен володіти цілим комплексом етичних 
якостей: гуманізмом, культурою, чесністю, вимогливістю, оптимізмом, оскільки етичне виховання 
учнів на заняттях фізичної культури повинне базуватись не тільки на словесній формі впливу на 
них, а перш за все на особистому прикладі. 

Постійний контроль за своєю поведінкою необхідний учителю тому, що учні мають 
схильність повторювати і наслідувати поступкам і діям учителя. Тому такі дії повинні включати в 
себе доброту, чуйність, дружелюбність і доброзичливість, життєрадісність, почуття гумору, віру 
в учнів, в досягнення ними поставлених цілей, навіть, якщо ці учні є неуспішними і з 
відхиленнями в поведінці. Тобто віра в учнів змушує і їх вірити в своє виправлення. В свою чергу 
у емоційно неврівноваженого учителя, з негативним настроєм учні бувають нервовими, не 
рівними по відношенню один до одного, у них пропадає інтерес до занять фізичною культурою.  

2. Комунікативні (включаючи педагогічний такт) якості. До них відноситься спілкування, 
ввічливість, доброзичливість та ряд інших. Ці якості допомагають учителю фізичної культури 
встановлювати контакт з учнями в процесі спілкування і тим самим сприяють успіху в 
навчальній роботі.  

3. Вольові. Ці якості мають велике значення для успішної педагогічної діяльності вчителя 
фізичної культури. До них відносяться витримка, наполегливість, терпеливість, вимогливість, 
рішучість, сміливість. Не терпеливий учитель, бажаючи швидше досягнути результату від своїх 
учнів, форсує навантаження, порушуючи тим самим принцип поступовості і доступності 
навчання і тому ставить під загрозу здоров’я учнів. 

Неодмінним вольовим проявом учителя повинна бути його вимогливість. Учні дуже 
поважають учителів, які досягають результату без грубого примушування і погроз. 

Велике значення для учителя фізичної культури має винахідливість. На уроці фізичної 
культури часто виникають ситуації, які потребують швидкого прийняття рішень. Якщо ж учитель 
в таких ситуаціях розгубився, то учні можуть розцінювати таку поведінку, як прояв його 
некомпетентності. 

4. Інтелектуальні якості. До цих якостей відносять: ясність, логічність і оперативність 
мислення, його критику, уяву, винахідливість та інші риси. Особливу роль у діяльності вчителя 
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фізичної культури відіграє оперативність мислення, яка характеризує його здатність швидко 
знаходити оптимальні рішення педагогічних задач, які виникають в процесі навчання.  

5. Психомоторні. Ці якості особливо необхідні вчителю фізичної культури. Оскільки вправи, 
які він повинен демонструвати учням, потребують великої фізичної підготовленості. Одним із 
ефективних засобів для розвитку таких фізичних якостей являються саме ігрові види спорту 
(баскетбол, волейбол, гандбол та інші). 

6. Рухові якості. Одним із основних завдань учителя фізичної культури є розвиток в учнів 
основних життєво важливих фізичних якостей. Одним із найважливіших завдань фізичного 
виховання школярів є розвиток фізичних якостей, таких як сила, витривалість, гнучкість, 
бистрота та спритність. Великий вплив на виховання цих якостей мають спортивні ігри, тому 
учитель фізичної культури повинен володіти знаннями, уміннями і навичками з ігрових видів 
спорту з метою ефективності і правильного своєчасного розвитку усіх фізичних якостей. 

Для того, щоб учитель фізкультури міг проводити заняття, використовуючи елементи різних 
видів спорту, йому потрібно володіти відповідними знаннями, вміннями, навичками, які є одними 
з елементів педагогічної майстерності вчителя. Існує кілька рівнів педагогічної майстерності 
вчителя фізичної культури [5]. 

Маючи елементарний рівень педагогічної майстерності, педагог володіє лише окремими 
елементами рухових дій. Базовий рівень характеризується стабільно сформованими руховими 
навичками в одному виді спорту. Досконалий рівень мають педагоги, що володіють методикою 
проведення занять, яка підходить до багатьох дисциплін фізичної культури, та досконало 
володіють навичками з декількох видів спорту. Творчий рівень передбачає ініціативністю, 
творчістю у професійній діяльності. Педагог самостійно конструює оригінальні, педагогічно 
доцільні прийоми й способи взаємодії. Причому його діяльність базується на результатах 
рефлексивного аналізу [1]. 
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