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Анотація 

Вивчення педагогічного досвіду показує, що вчителі фізичної культури не завжди 

можуть грамотно використовувати комунікативні вміння та навички для організації 

процесу педагогічного спілкування, приділяють на заняттях підвищену увагу вивченню 

і вдосконаленню рухових дій у спортивній діяльності. Причина такого становища 

криється у тому, що навчання майбутнього вчителя фізичної культури має традиційний 

характер, при якому спортивна і фізкультурна діяльність розглядається лише як мета і 

засіб професійної підготовки, а не як засіб формування особистості педагога Автори 

статті наголошують, що високих результатів в своїй діяльності може досягти лише той 

педагог, який вміє налагодити стосунки з вихованцями, якому притаманні вміння 

зрозуміти своїх партнерів, спрямувати процес спілкування на досягнення педагогічних 

завдань. Саме тому дана тема є досить важлива для сучасного педагога. 

 

Annotation 

The study of teaching experience shows that teachers of physical training cannot always 

correctly use communication skills to organize educational process of communication, to pay 

attention in class to study and improve motor actions in sports activities. The reason for this 

situation lies in the fact that the training of future teachers of physical culture has traditional 

background, where sport and physical training activities are considered only as a goal and a 

means of professional training, and not as a form of teacher individual personality. The  

authors of the article emphasize that good results in the teacher work can be achieved  only by  

the teacher, who can build up relationships with pupils , who can develop the ability to 

understand partners, who can  direct communication process in order to achieve educational 

goals. That is why this issue is important enough to develop efficiency for a modern teacher. 
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Вступ 

У системі сучасної вузівської освіти професійно-педагогічна підготовка педагога, 

зокрема вчителя фізичної культури, розглядається в єдності науково-теоретичної і 

практичної сторін. Майбутньому вчителеві фізичної культури необхідно знати 

структуру і специфіку професійно-педагогічної діяльності і активно застосовувати 

знання на практиці. Назріла необхідність підготовки не просто педагогічних кадрів, що 

володіють знаннями, вміннями і навичками в галузі фізичної культури і спорту, а, в 

першу чергу, активної, творчої особистості, яка вміє гнучко реагувати на зміни, що 

забезпечує грамотний і ефективний процес педагогічного спілкування за допомогою 
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необхідних комунікативних умінь та навичок в професійно-педагогічної діяльності [2]. 

У структурі вищої освіти використовуються далеко не всі ресурси для 

вдосконалення цього процесу. Вивчення педагогічного досвіду показує, що вчителі 

фізичної культури не завжди можуть грамотно використовувати комунікативні вміння 

та навички для організації процесу педагогічного спілкування, приділяють на заняттях 

підвищену увагу вивченню і вдосконаленню рухових дій у спортивній діяльності. 

Причина такого становища криється у тому, що навчання майбутнього вчителя 

фізичної культури має традиційний характер, при якому спортивна і фізкультурна 

діяльність розглядається лише як мета і засіб професійної підготовки, а не як засіб 

формування особистості педагога [3, c.100-104]. 

 

1. Теоретичні аспекти досліджуваної проблеми 

 

1.1.Стихійний характер формування комунікативних умінь та навичок 

майбутнього вчителя фізичної культури 

 

Період підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, з одного боку, 

характеризується вираженою лабільністю емоційного поведінки, з іншого, прагненням 

до самостійності і самоствердження, насамперед, засобами спілкування. Тому, за 

відсутності цілеспрямованого формування комунікативних умінь та навичок, цей 

процес приймає стихійний характер Як наслідок, низький рівень сформованості 

зазначених умінь та навичок у майбутнього вчителя фізичної культури відзначається 

конфліктністю, підвищеною агресивністю, нерозумінням проблем іншої людини, 

невпевненістю у собі тощо, тобто те, що часом об'єктивно породжує в людині 

специфіка спортивної діяльності, але абсолютно не підходить для педагога [6, c.22-28].  

Потреби сучасного суспільства, його духовні й матеріальні сфери зумовили 

особливу актуальність проблем спілкування, окреслили принципово нові ознаки освіти, 

пов’язані з особливостями функціонування сучасних суспільств, інформаційних 

технологій, процесів глобалізації. Тому інтенсивно зростаюча роль професійного 

педагогічного спілкування, зумовлена низкою об’єктивних причин. По-перше, це 

перехід до інформаційного суспільства й пов’язаного з цим зростанням обсягу та 

інтенсивності процесів взаємообміну інформацією між суб’єктами навчання. По-друге, 

швидке зростання кількості та якості засобів обміну цією інформацією (Інтернет, 

соціальні мережі, скайп та ін.). По-третє, зростання потреби в людях, зайнятих у 

професійній діяльності, пов’язаної зі спілкуванням, без удосконалення якого 

неможливе функціонування таких галузей, як освіта, охорона здоров’я, наука, 

мистецтво, політика, підприємництво тощо. А також зростання потреби в спеціалістах, 

зайнятих у різних галузях професійної діяльності, що потребують кооперації та 

взаємодії в досягненні спільних цілей [4]. 

 

1.2.Комунікативні здібності вчителя як комплекс професійних умінь 

 

Від якості та культури педагогічного спілкування залежать фахові досягнення того, 

хто навчає, академічні успіхи тих, хто навчається, і фізичне та моральне здоров’я тих і 

тих, швидкість і якість розвитку особистості. Тому комунікативна культура педагога 

завжди є показником того, як, яким чином, за допомогою яких способів спілкування 

педагогу вдається реалізувати загальні соціально значущі принципи навчання й 

виховання. Чим ширший творчий діапазон застосовуваних вчителем прийомів і засобів 

спілкування в успішному рішенні навчально-виховних завдань, тим вищий рівень його 

професійної культури. 
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Посилаючись на дослідження відомого психолога О.Леонтьєва, ми 

схарактеризували комунікативні здібності вчителя як комплекс професійних умінь, 

якими він має володіти незалежно від індивідуальних рис та виділити такі 

комунікативні вміння: 

− сприймати й адекватно розуміти школярів за зовнішніми ознаками (мімікою, 

пантомімікою, мовною мімікою), визначати їхній внутрішній стан, «прочитувати 

психологію»; 

− вміння ставити себе на місце учнів; 

− співпереживати зі школярами, відчувати їхні проблеми як свої власні; 

− встановлювати з ними довірливі стосунки; 

− знаходити адекватні способи поводження зі школярами, тобто такі, що не 

суперечать вимогам моралі і найкраще відповідають індивідуальним особливостям 

учнів; 

− встановлювати зі школярами мовний контакт; 

− вміти «подавати себе» під час спілкування зі школярами, бути для них яскравою і 

привабливою особистістю; 

− володіти своїми емоціями [5, c.76-79]. 

Таким чином, ми розглядаємо комунікативні знання та вміння як один із видів 

професійних надбань педагога.  

Комунікативність вчителя формується під впливом багатьох чинників, серед яких 

переважають професійно-особистісні (сукупність професійних і особистісних якостей, 

яка утворюється внаслідок трансформації професійно важливих знань, вимог і вмінь в 

особистісно значущі для вчителя та виявляється у більш ефективній педагогічній 

діяльності, посиленні впливу на особистість учня). До універсальних якостей 

особистості педагога належать: 

1) доброзичливість, інтерес до роботи зі школярами, без чого неможливі успіхи у 

навчально-виховній роботі вчителя, його задоволення від роботи; 

2) толерантність до інших, розуміння, що всі люди індивідуальні і неповторні, що 

кожен має право на власну точку зору; визнання значущості особистості учня; 

3) контактність − здатність вступати у психологічний контакт, формувати довірливі 

відносини у зоні взаємодії, володіння навичками й уміннями спілкування і 

саморегуляції; 

4) рефлексивність, яка передбачає активне й відсторонене спостереження за своєю 

діяльністю, готовність до її перегляду, до різноманітних реакцій у взаємодії зі 

школярами. Важливим при цьому є вміння звільнятися від вчительських амбіцій, 

бачити учня, прислухатися й придивлятися до нього, сприймати й аналізувати 

отриману від нього вербальну і невербальну інформацію тощо. Отже, при підготовці 

фахівців саме на ці аспекти потрібно більш вагоміше звертати увагу [1, c.178-183]. 

 

2. Змістові аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців             

з фізичної культури 

 

2.1. Стан рівня сформованості комунікативних здібностей у студентів – майбутніх 

фахівців фізичної культури під час навчальної виробничої практики 

 

У процесі спостереження за діями студентів, під час виробничої навчальної 

практики, ми проаналізували рівень сформованості комунікативних здібностей у 

студентів – майбутніх фахівців фізичної культури. 

Вміння педагога спілкуватися зі школярами, колегами по роботі, знаходити 

раціональні шляхи взаємодії з оточуючими − це все комунікативні вміння. Такі вміння 
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умовно діляться на три групи: власне комунікативні, дидактичні та ораторські.  

Власне комунікативні виражаються в уміння вступати в контакт з людьми, 

будувати з ними стосунки. Аналіз отриманих результатів показав, що комунікативна 

сфера досліджуваних студентів характеризується переважанням середнього рівня 

комунікативних здібностей, достатньо високими рівнями потреби в спілкуванні, 

комунікативного контролю, уміння слухати, середнім рівнем здатності сприймати і 

оцінювати співбесідника.  

Проте потенціал цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. 

Проблемними зонами, при дослідженні комунікативної сфери, є висока тривожність і 

емоційні проблеми, що заважають встановлювати контакти з партнерами по 

спілкуванню. Дидактичні пов'язані з уміннями педагога ясно і дохідливо доносити до 

свідомості школярів навчальний матеріал. До дидактичних також відносять уміння 

пробудити інтерес до занять фізичними вправами, передати своє захоплення учням, 

управляти увагою навчальної аудиторії і прогнозувати наслідки своїх педагогічних 

впливів. Ораторські вміння забезпечує культура мовлення, оволодіння якою повинен 

прагнути кожен педагог. 

 

2.2. Педагогічні умови доцільності впровадження комплексу організаційно-

методичних заходів формування комунікативних умінь та навичок майбутніх 

викладачів фізичної культури 

 

За результати спостереження звертає на себе увагу високий відсоток такого 

показника, як – неадекватний прояв емоцій. У майбутніх фахівців фізичної культури 

відсутній досвід спілкування і діяльності зі школярами на практиці в якості педагога, 

вони ще не розуміють того, що співпереживання, пошана, участь і щирість виступають 

як основні чинники, що полегшують взаємне спілкування, і що спілкування може 

надавати максимальну допомогу і підтримку тим, хто є об’єктом впливу педагога. Тому 

студенти – майбутні викладачі фізичної культури, на наш погляд, потребують 

подальшої серйозної і планомірної роботи по формуванню і розвитку комунікативних 

умінь та навичок для успішного виконання своєї професійної діяльності в 

майбутньому. 

Як свідчать результати діагностики, кожен студент, вже має певну теоретичну базу 

і комплекс практичних умінь для своєї професії, у нього склалися певні професійні і 

життєві установки, погляди, позиції. 

Зауважимо, що на занятті, педагог використовує як вербальні (словесні), так і 

невербальні засоби спілкування: виразні рухи (жест, міміку, пантоміміку) в якості 

стимулюючої інформації. Співвідношення їх залежить від об'єктивних умов, 

конкретних ситуацій, в яких протікає процес спілкування. Комунікативна діяльність, як 

і організаторська діяльність практична. Контакти між педагогом і школярами в ході 

навчального процесу припускають, що на основі переданої викладачем інформації у 

студентів формуються знання, вміння і навички. 

Таким чином, можна говорити про доцільність впровадження комплексу 

організаційно-методичних заходів формування комунікативних умінь та навичок 

майбутніх викладачів фізичної культури, оскільки він сприяє певним змінам в 

комунікативній сфері особистості, а саме: підвищенню рівня потреби в спілкуванні, 

розширенню сфери спілкування, задоволеності від взаємодії з іншими людьми. 

Студенти вчилися вибирати адекватний стиль і засоби спілкування, правильно 

сприймати ситуацію і діяти в ній. 
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Заключення 

 

Отже, на підставі теоретичного аналізу, ми зясували, що, основою професійно-

педагогічної комунікації є спільна діяльність суб’єктів комунікації (суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія), опосередкована взаємообміном інформацією, у процесі якої кожен суб’єкт 

засвоює загальнолюдський досвід, історично сформовані суспільні, педагогічні, 

комунікативні, моральні та інші цінності, знання й способи комунікативної діяльності, 

а також виявляє, розкриває і розвиває власні психічні якості, формуючи себе як 

особистість і як суб’єкт комунікації. 

Комунікативність педагога розвивається в умовах спілкування. Її розвиток значною 

мірою обумовлює рівень професійної майстерності фахівця, яка ґрунтується з одного 

боку на спеціальних професійних знаннях та різнобічних фахових уміннях, а з іншого – 

на вмінні спілкуватися індивідуально чи колективно. Для успішного вирішення питань 

формування комунікативних умінь важливо мати точне уявлення про специфіку 

комунікативної діяльності студентів, особливості їх живого мовлення, вміння слухати, 

переконувати, здійснювати непідготовлену комунікацію, ініціювати спілкування та 

вміння самопрезентувати себе.  

Встановлено, що всі компоненти діяльності вчителя фізичної культури нерозривно 

пов'язані між собою, залежать одне від одного, роблять взаємний вплив і утворюють 

цілісну організацію. Низький рівень розвитку компонентів діяльності не може 

забезпечити ефективної педагогічної комунікації. 

Комунікативні вміння та навички вчителя фізичної культури полягають у: 

встановленні педагогічно доцільних взаємовідносин з окремими учнями, групами, 

учнівськими колективами; створенні сприятливого мікроклімату на занятті, 

розташуванні до себе школярів; регулюванні внутрішньоколективного ставлення учнів 

під час спортивних ігор на заняттях, на спортивних тренуваннях, змаганнях, 

туристичних походах і т. п.; орієнтуванні в нових умовах, спроможності 

перебудовувати свою поведінку. 
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