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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Успіх навчання та виховання молодого 

покоління визначальною мірою залежить від особистості вчителя, вплив якого на 
молоду душу становить «ту виховну силу, яку не можна замінити ні підручником, ні 
моральними сентенціями, ні системою покарань і заохочень» (К. Ушинський). 
Моральне і духовне оздоровлення суспільства вимагає підвищеної уваги до 
підготовки вчителя відповідно до норм професійної етики.  

Актуальність проблеми формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури в сучасних вищих педагогічних навчальних закладах 
зумовлюється низкою факторів і чинників об’єктивного характеру: 

1. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 
кардинальними змінами, які відбуваються в різних сферах – техніці і технології, 
економіці і політиці, господарській діяльності, освітній системі. Період розбудови 
нових відношень в Україні змінив зміст і характер соціально-економічних, 
політичних і моральних ставлень, виявив нерівномірність і диспропорційність 
економічного і духовного розвитку країни, а глобальна фінансово-економічна й 
політична криза оголила ці суперечності, які значною мірою є кризою системи 
духовних цінностей, зневагою ними в угоду матеріальних цінностей.  

Одна з особливостей сучасного суспільства полягає в тому, що нематеріальна 
сфера значною мірою впливає на стан сфери матеріальної, визначає тенденції її 
розвитку. У результаті деградація нематеріальної сфери життя суспільства, яка 
включає в себе систему цінностей, взаємовідносини між людьми, відносини між 
людиною і суспільством, ставлення людини до культури, у сучасних умовах досить 
швидко призводить до деградації сфери матеріальної. Тому у всіх видах діяльності 
людини провідну роль має зайняти мораль.  

2. Переорієнтація сучасної професійно-педагогічної освіти на європейські 
стандарти передбачає, у першу чергу, підготовку компетентного фахівця, здатного 
практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки та досвід успішних дій у 
ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. Серед ключових 
компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній педагог, етична має 
пріоритетне значення. Вона виступає показником і водночас результатом 
професійно-особистісної готовності вчителя до роботи в школі, оскільки виконання 
будь-якого педагогічного завдання має моральний зміст.  

3. В умовах реформування вітчизняної освітньої системи зростає пріоритет 
вищої педагогічної освіти як у суспільному розвитку взагалі, так і в особистісному 
зростанні кожного громадянина країни. Серед усього конгломерату функцій 
(соціальної, навчально-методичної, дослідницької, інноваційної), які вища 
педагогічна школа покликана реалізовувати в сучасних умовах, важливе значення 
нині має виховна функція, що уможливлює формування активних і відповідальних 
педагогічних кадрів, професійний рівень яких визначається кваліфікаційними 
вимогами Міжнародної стандартної класифікації освіти. На жаль, з-поміж усіх 
загальних (ключових) і спеціальних (предметних) компетентностей, якими має 
оволодіти випускник вищого педагогічного навчального закладу відповідно до 
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Дублінських дескрипторів і Європейської програми Тьюнінг, відсутня така, яка б 
відображала етичну компетентність майбутнього вчителя. 

На противагу виробленим міжнародним стандартам якості підготовки фахівців, 
вітчизняна законодавча база підтримує необхідність не лише надання якісної освіти, 
а й виховання у майбутнього вчителя фізичної культури моральної поведінки, що 
належним чином обґрунтовано в «Національній програмі патріотичного виховання 
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства» (1999 р.), «Про захист суспільної моралі» (2003 р.), 
«Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні» (2004 р.), 
«Концепції національного виховання студентської молоді» (2009 р.), «Концепції 
національно-патріотичного виховання молоді» (2009 р.), «Концепції розвитку 
фізичного виховання у сфері освіти в Україні на 2006-2010 роки», «Концепції 
Державної програми розвитку фізичної культури на 2007-2011 роки», «Державний 
стандарт базової і повної загальної середньої освіти» (2011 р. зі змінами 2013 р.), 
законі України «Про вищу освіту» (2014). 

Сучасні дослідники (О. Ажиппо, І. Биховська, В. Видрін, М. Візітей, 
Б. Зиков, А. Лотоненко, Є. Приступа, А. Сущенко, Л. Сущенко та ін.) акцентують 
увагу на духовному аспекті фізичної культури, який виявляється в тому, що 
фізична культура – це, передусім, робота з духом людини, її внутрішнім, а не 
зовнішнім світом. Фізична культура, як частина загальної культури, спрямована 
на гармонійний розвиток усіх природних сутнісних сил і морального духу 
людини. Якісно нова стадія осмислення суті фізичної культури пов’язується з її 
впливом на духовну сферу людини як одного з дієвих засобів не тільки 
фізичного, а й інтелектуального, етичного, естетичного виховання.  

Проте, дані пілотажного дослідження, проведеного в межах роботи над 
дисертаційним проектом, під час якого було опитано 87 учителів і 300 майбутніх 
учителів фізичної культури, свідчать про те, що 68,0 % учителів і 57,9 % майбутніх 
фахівців не усвідомлюють достатньою мірою виховну роль учителя фізичної 
культури; 54,1 % опитаних учителів фізичної культури і 57,8 % студентів 
відповідного профілю не змогли розкрити суть етичної компетентності як 
професійної якості вчителя; 48,9 % учителів і 61,7 % студентів відчули труднощі у 
визначенні сутності етичних норм, умінь і особистісних якостей, які характеризують 
вчителя із сформованою етичною компетентністю. Певна частина студентів (27 %) 
схильні до епізодичних порушень моральної поведінки, педагогічного такту; 33 % 
студентів не володіють уміннями саморегуляції, виявляють агресивність, 
нетерпимість до думки інших тощо. Отримані дані дають підстави стверджувати, що 
рівень сформованості етичної компетентності в процесі підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури в сучасних ВНЗ знаходиться на досить низькому рівні.  

4. Проблема формування етичної компетентності майбутнього вчителя, зокрема 
вчителя фізичної культури, безпосередньо пов’язана з успішним вирішенням 
завдань виховання молодого покоління. Жодна інша професія не ставить таких 
вимог до людини, як професія педагога. У Концепції національного виховання 
зазначається: «Педагог, учитель, вихователь − довірена особа суспільства, якій воно 
довіряє найдорожче і найцінніше − дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в 
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руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного 
пізнавального і морального зростання своїх вихованців». Суспільство ставить перед 
вчителем завдання бути не тільки неповторною особистістю, носієм 
загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань та високої культури, а 
й прагнути до втілення в собі морального ідеалу.  

Традиційно ціннісний потенціал фізичної культури реалізується в процесі 
фізичного виховання і передусім зводиться лише до навчання руховим діям, 
вихованню властивих людині фізичних якостей по збереженню здоров’я, котрі 
гарантують розвиток здібностей, які засновуються на них. До того ж ідеологія 
фізичного виховання школярів здебільшого перенесена із спортивної практики з її 
спрямованістю на вольові аспекти, дух боротьби, суперництва. У такому контексті 
особистісне становлення людини розглядається тільки як перетворення її тілесності, 
що, безперечно, призводить до однобічності педагогічних впливів, і не торкається 
духовної компоненти людини, її соціальної природи, без чого формування її як 
особистості неможливе. Проте уроки фізичної культури допомагають розвивати 
етичні, морально-вольові якості учнів, виховують взаємодопомогу, взаємоповагу; 
підвищують рівень самооцінки. У цьому зв’язку максимальна реалізація виховних 
потенцій фізичної культури нам вбачається в зміні ціннісних пріоритетів у процесі 
професійної підготовки вчителя фізичної культури, в якій формування етичної 
компетентності має складати один з головних напрямів.  

У психолого-педагогічній літературі проблема формування етичної 
компетентності майбутнього педагога, у тому числі вчителя фізичної культури, має 
багатоаспектне теоретичне трактування. Узагальнення основних положень наукових 
праць дають можливість визначити такі напрями наукових досліджень, пов’язаних з 
розв’язанням вказаної проблеми: теоретико-методологічні й практичні засади 
професійної підготовки майбутнього вчителя (О. Ажиппо, В. Гриньова, О. Іонова, 
В. Кремень, В. Паламарчук, В. Підкасистий, О. Попова, І. Прокопенко, А. Троцко та 
інші); питання реалізації компетентнісного підходу в процесі професійної 
підготовки майбутнього вчителя (Є. Бачинська, Н. Бібік, С. Бондар, Н. Брюханова, 
Г. Васянович, М. Головань, О. Дубасенюк, С. Золотухіна, Л. Зеленська, І. Зязюн, 
Я. Кічук, О. Коваленко, М. Лазарєв, Т. Лазарєва, В. Лозова, В. Лозовецька, 
Г. Олексюк, О. Онопрієнко, О. Овчарук, О. Пометун, Є. Павлютенко, О. Пєхота, 
С. Раков, О. Савченко, А. Сущенко, Т. Сущенко та інші); філософські основи 
морально-етичної культури (Е. Баллер, В. Бачинін, Н. Гончаренко, А. Гусейнов, 
А. Єрмоленко, С. Косолапов, Л. Коган, В. Малахов, Дж. Мур, В. Соловйов, 
А. Швейцер); теоретичні питання формування морально-духовної й етичної 
культури (Т. Аболіна, В. Бакштановський, В. Бачинін, В. Біблер, Н. Лавриченко, 
Є. Силяєва, К. Слесик, В. Сухомлинський, Т. Хайруліна, І. Харламов, Г. Шевченко, 
А. Шемшуріна та ін.); теоретичні засади педагогічної етики і деонтології 
(М. Васильєва, Г. Васянович, Л. Хоружа, І. Чернокозов, В. Чернокозова, 
Н. Юмшанова та інші).  

Тенденції розвитку вищої школи, аналіз теоретичних напрацювань учених та 
досвіду організації педагогічного процесу у ВНЗ дозволили виявити суперечності, 
що об’єктивно утворилися в системі вищої педагогічної освіти стосовно порушеної 
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проблеми: 
1. На рівні концептуалізації освітньої діяльності: 
• між об’єктивною потребою переходу суспільства до сталого розвитку на 

засадах моральності та відсутністю обґрунтованих освітніх стратегій для його 
забезпечення;  

• між сучасним усвідомленням діалектичної єдності моральної і етичної 
компетентності, необхідності їх формування в невіддільному взаємозв’язку та 
домінуючою у методології та теорії освіти моноспрямованою парадигмою їх 
формування як окремих, незалежних складників професійно-педагогічної 
компетентності; 

• між достатньо високим рівнем розробленості загальної теорії професійно-
педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури і недостатнім 
методолого-теоретичним обґрунтуванням етичної компетентності як її невід’ємного 
складника. 

2. На рівні визначення мети підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
у процесі професійної підготовки: 

• між традиційним прагматичним розумінням функцій вищого педагогічного 
навчального закладу як транслятора професійного досвіду та сучасними вимогами 
до нього як центру освіти і виховання, орієнтованого на досягнення морально-
духовних цінностей у процесі становлення й розвитку якостей особистості 
майбутнього вчителя фізичної культури;  

• між об’єктивною потребою суспільства в якісній підготовці вчителів 
фізичної культури, необхідністю забезпечення виховного впливу його на 
особистість школяра та реальним станом сформованості етичної компетентності 
випускників вищих педагогічних навчальних закладів. 

3. На рівні визначення змісту і технології формування етичної компетентності 
в майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки: 

• між значенням етичної компетентності як цілісного й багатокомпонентного 
феномену та недостатнім, фрагментарним відображенням її елементів у змісті 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури; 

• між високим потенціалом цінностей фізичної культури у формуванні 
моральної культури особистості і недостатнім рівнем організації і реалізації 
фізкультурної освіти в забезпеченні її дієвості щодо виховання моральних якостей і 
властивостей особистості;  

• між необхідністю цілеспрямованого формування етичної компетентності в 
майбутніх учителів фізичної культури та відсутністю теоретично обґрунтованої 
системи, спроможної забезпечити цілісність і системність цього процесу. 

Отже, актуальність, соціально-педагогічне значення досліджуваної проблеми, 
виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості, 
потреби освітньої практики зумовили вибір теми дисертаційної роботи «Теоретичні 
і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури у процесі професійної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з темою наукового дослідження кафедри теорії і методики 
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професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (номер 
державної реєстрації 0111V 008876). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 1 від 24.01.2014 р.) і 
узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 25.03.2014 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад, 
розробці та експериментальній перевірці системи формування етичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної 
підготовки, її навчально-методичного забезпечення.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 
1. Дослідити історико-гносеологічний аспект вимог до етичної складової 

вчителя.  
2. Обґрунтувати суть і зміст структурних компонентів етичної 

компетентності вчителя фізичної культури в контексті сучасних вимог.  
3. Розкрити теоретико-методологічні засади процесу формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної 
підготовки, визначити проблему дослідження. 

4. Теоретично обґрунтувати й розробити систему формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної 
підготовки, її навчально-методичне забезпечення. 

5. Уточнити критерії й показники рівнів сформованості етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

6. Експериментально перевірити розроблену систему формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної 
підготовки. 

Об’єкт дослідження − процес професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Предмет дослідження − система формування етичної компетентності у процесі 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. 

В основу концепції дослідження покладено такі провідні ідеї: 1) етична 
компетентність є важливою, невід’ємною складовою фахової компетентності 
вчителя фізичної культури; вона є інтегрованою, специфічною і динамічною якістю, 
котра містить в собі сформованість етичних знань і вмінь, які забезпечують 
моральну поведінку і готовність до морального виховання учнів; етично-педагогічне 
мислення; усвідомлення ролі фізичної культури у становленні етичної 
компетентності особистості; стриманість негативних реакцій; виражену емпатію, 
вихованість морально-вольових якостей; оптимальний стан етичних ставлень; 
прагнення до етичного самовдосконалення; 2) упровадження компетентнісного 
підходу в систему професійної підготовки фахівця дозволяє значною мірою 
реалізувати особистісно-орієнтований і практико-зорієнтований напрями в процесі 
професійної підготовки майбутнього вчителя, оскільки виділення 
компетентностей у її змісті визначає орієнтири у відборі знань, умінь і навичок, 
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найбільш значущих для формування етичних ціннісних орієнтацій, котрі будуть 
реалізовані в професійній діяльності й житті особистості; 3) цілеспрямоване, 
спеціально організоване формування етичної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури у педагогічних ВНЗ вимагає створення виховуючого освітнього 
середовища, спрямованого на забезпечення етичного виховання і розвитку кожного 
студента, свободу вибору, активну етичну позицію майбутнього вчителя як суб’єкта 
професійно-педагогічної діяльності і спілкування, забезпечення умов для етичного 
самовдосконалення; 4) цілісність і системність процесу формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури вимагає єдності його 
змістових, функціональних і особистісних компонентів, орієнтованих на 
формування в студентів етичної свідомості, етичних особистісних якостей, 
готовності до етичної поведінки на основі гуманістичних ціннісних орієнтацій, 
здійснення морального вибору в ситуації невизначеності.  

Концепція дослідження містить три взаємопов’язаних концепти, що сприяють 
реалізації провідної ідеї дослідження. 

Методологічний концепт передбачає використання фундаментальних 
філософських, психолого-педагогічних ідей та положень про інтегральні 
характеристики особистості, положення теорій особистості, діяльності й 
спілкування як її специфічного виду (В. Андрущенко, Б. Ананьєв, А. Асмолов, 
Л. Божович, Н. Добринін, А. Ковальов, В. Мясищев, К. Платонов, С. Рубінштейн та 
інші); про спілкування й відносини особистості (А. Бодальов, В. Кан-Калик, 
Б. Ломов, А. Мудрик, Ю. Орлов та інші); про індивідуальність особистості і її 
розвиток (Є. Климов, В. Мерлін, І. Резвицький, Б. Теплов та інші); про єдність 
теоретичного й практичного мислення (С. Батищев, А. Брушлинський, С. Костюк, 
А. Матюшкін, А. Пономарьов, Б. Теплов та інші); про механізми персоналізації 
особистості і її розвитку в діяльності (К. Абульханова-Славська, М. Каган, І. Кон, 
О. Леонтьєв, А. Маркова, А. Петровський та інші); про освоєння діяльності та її 
суб’єктів (Б. Ананьєв, А. Асмолов, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов,  
К. Платонов, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та інші), а також відбиває взаємозв’язок і 
взаємодію різних підходів загальнонаукової й конкретнонаукової методології до 
вивчення порушеної проблеми: компетентнісного, деонтологічного, аксіологічного, 
системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, акмеологічного.  

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, основних понять, 
вихідних категорій, дефініцій, без яких неможливе розуміння суті досліджуваної 
проблеми, а саме: 

• гуманістичні та демократичні ідеї розвитку вищої педагогічної освіти 
(В. Алфімов, В.Андрущенко, В. Биков, І. Ващенко, Г. Гребенюк, А. Губа, І. Зязюн, 
О. Коваленко, В. Кремень, М. Лазарєв, В. Лозова, М. Згуровський, О. Мещанінов, 
О. Микитюк, І. Прокопенко, О. Романовський, А. Сущенко, А. Троцко); 

• теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя (А. Алексюк, А. Бойко, 
М. Васильєва, І. Гавриш, В. Гриньова, С. Золотухіна, В. Євдокимов, О. Іонова, 
О.Коваленко, Т. Лазарєва, В. Луговий, М. Подберезський, О. Романовський, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін, Н. Хміль, Г. Шевченко, Л. Штефан та інші дослідники); 
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• питання формування професійної компетентності вчителя (К. Арнепіген, 
Д. Бекхерст, Ф. Бенсон, Х.К. Блек, Х.-Г. Гадамер, Т. Грегорі, Дж. Картер, П. Кінг, 
Г. Кіршенбаум, Л. Колберг, А. Колбі, Д. Лівайн, М. Ліпмен, А. Маслоу, 
К.У. Петтерсон, Л. Рате, Н. Смелзер, Дж. Туккер, Е. Фромм, Н. Хаан, К.Г. Юнг);  

• ідеї видатних філософів, мислителів, педагогів різних країн та епох щодо 
етичного виховання особистості (Аристотель, В. Вернадський, В. Винниченко, 
Гельвецій, М. Гоголь, М. Грушевський, Демокріт, Ф. Дістервег, М. Драгоманов, 
Дж. Дьюї, І. Кант, М. Квінтиліан, Я.А. Коменський, М. Костомаров, П. Куліш, 
Дж. Локк, А. Макаренко, М. Монтень, Т. Мор, Й. Песталоцці, Платон, 
Ф. Прокопович, Ф. Рабле, Е. Роттердамський, Ж.-Ж. Руссо, Л. Сенека, Г. Сковорода, 
Сократ, В. Сухомлинський, К. Ушинський, І. Франко, М. Цицерон, Т. Шевченко, 
П. Юркевич); 

• інноваційні стратегії реформування вищої педагогічної школи 
(С. Гончаренко, В. Зінченко, Н. Клокар, О. Козлова, О. Попова, І. Прокопенко, 
С. Сисоєва та інші науковці); 

• концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту (О. Ажиппо, І. Бутирська, Е. Вільчковський, І. Головін, О. Демінський, 
С. Єрмаков, В. Завацький, В. Ільїнич, Ю. Мусхаріна, П. Петров, О. Петунін, 
Є. Приступа, В. Приходько, А. Сущенко, Л. Сущенко, В. Фідельський, А. Цьось, 
Б. Шиян, Ю. Шкребтій, В. Шмельов та інші); 

• теорії фізичного виховання і фізичної культури особистості (В. Бальсевич, 
М. Віленський, Н. Візітей, Л. Лубишева, Л. Матвєєв, С. Неверкович, А. Новіков, 
Н. Пономарьов, В. Філін та інші); 

• дослідження впливу фізичного виховання на поведінку особистості 
(Т. Аболіна, С. Анісімов, Г. Гумницький, В. Момов, А. Скрипник, О. Титаренко та 
інші); 

• теоретичні засади педагогічної етики і деонтології (М. Васильєва, 
Г. Васянович, Л. Хоружа, І. Чернокозов, В. Чернокозова, Н. Юмшанова та інші). 

Технологічний концепт передбачає розробку й впровадження системи 
формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у 
процес професійної підготовки, її навчально-методичного забезпечення. 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що рівень 
сформованості етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 
можна підвищити, якщо реалізувати в процесі професійної підготовки теоретично 
обґрунтовану систему, яка інтегрує в собі ідеї компетентнісного, деонтологічного, 
аксіологічного, системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, 
акмеологічного підходів і забезпечує формування етичної компетентності як 
складника професійно-педагогічної компетентності. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, які передбачають, що 
підвищення рівня сформованості етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури є можливим, якщо буде:  

- організоване формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури як цілісний особистісно-орієнтований процес; 

- ураховано при визначенні мети, змісту підготовки студентів відповідного фаху 
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морально-етичний виховний потенціал фізичної культури; 
- забезпечено єдність загальнокультурного, професійного й морально-етичного 

розвитку особистості студента в умовах професійної підготовки;  
- забезпечено набуття досвіду етичного виховання шляхом цілеспрямованого 

включення майбутнього вчителя фізичної культури в професійну діяльність під час 
педагогічних практик;  

- розроблено систему формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки і представлено у 
вигляді моделі;  

- забезпечено педагогічні умови формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури. 

Для досягнення мети, розв’язання висунутих завдань і перевірки гіпотези 
використано комплекс методів, адекватних природі феномена, який вивчається:  
теоретичні − аналіз (історико-логічний, проблемно-цільовий, порівняльний, 
ретроспективний), систематизація, узагальнення для порівняння та зіставлення 
різних поглядів у філософії, соціології, психології, педагогіці на різні аспекти 
досліджуваної проблеми, визначення поняттєво-категоріального апарату, розробки 
та наукового обґрунтування системи формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури; емпіричні − діагностичні (анкетування, 
опитування, інтерв’ю, тестування, бесіда, експертні оцінки, узагальнення 
незалежних характеристик), обсерваційні (спостереження, самоспостереження, 
метод рейтингу, самооцінка) для виявлення рівня сформованості етичної 
компетентності; педагогічний експеримент для виявлення ефективності системи 
формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури; 
методи математичної статистики (статистична обробка даних, графічне 
відображення результатів, критерій Ст’юдента) для кількісного і якісного аналізу 
результатів експериментальної роботи.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає в розробці проблеми формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної підготовки. Значення 
одержаних результатів для педагогічної науки зумовлюється тим, що: 

вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено: 
• концепцію формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури в процесі професійної підготовки на основі комплексного підходу 
до методологічних ідей і положень компетентнісного, деонтологічного, 
аксіологічного, системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, 
акмеологічного підходів у дослідженні й розв’язанні проблеми формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури; 

• систему формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури, яка інтегрує в собі концептуально-цільовий (методологічні засади, мета, 
завдання формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури); змістовий (професійно-мотиваційний, емоційно-чуттєвий, когнітивно-
настановчий, операційно-поведінковий, рефлексивно-самотворчий компоненти 
етичної компетентності вчителя фізичної культури); технологічний (підготовчо-
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стимулювальний, світоглядно-когнітивний, особистісно-позиційний, діяльнісно-
поведінковий, рефлексивно-корегувальний етапи процесу формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури); контрольно-оцінний 
(безперервний педагогічний моніторинг процесу формування етичної 
компетентності студентів на всіх його етапах) компоненти;  

• навчально-методичний інструментарій забезпечення системи формування 
етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, який включає 
комплекс форм, методів, засобів організації різних видів професійної підготовки 
(аудиторної, позааудиторної навчально-пізнавальної, виховної, спортивної, 
громадської діяльності студентів, педагогічних практик), спрямованих на 
формування досліджуваного феномену. 

Уточнено: 
• суть етичної компетентності вчителя фізичної культури як динамічного 

системного особистісного утворення, що включає сукупність етичних і професійно-
етичних цінностей, етичних суджень, оцінок і самооцінок, моральних почуттів, 
професійно-етичних знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які забезпечують 
поведінку й професійну діяльність майбутнього фахівця відповідно до норм 
професійної етики й сприяють ефективності професійної підготовки майбутнього 
педагога до виховної роботи; 

• зміст її структурних компонентів (професійно-мотиваційного, емоційно-
чуттєвого, когнітивно-настановчого, операційно-поведінкового, рефлексивно-
самотворчого);  

• критерії та показники рівнів сформованості етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури: мотиваційно-аксіологічний (сформованість 
професійно-етичної спрямованості; ставлення до оволодіння етичною 
компетентністю); емоційно-афективний (сформованість культури емоцій і почуттів 
та морально-вольових якостей), світоглядно-когнітивний (сформованість етичних і 
професійно-етичних знань; професійно-етичного мислення); поведінково-
регулятивний (сформованість умінь і навичок, що забезпечують етичність поведінки 
у різних видах професійної підготовки й реальній професійній діяльності; здатність 
протидіяти негативним впливам (не піддаватися звабам наживи, шкідливим 
звичкам; нести відповідальність за власні дії та вчинки, відстоювати власну 
професійно-етичну позицію, робити моральний вибір), виявлення морально-
вольових якостей у різних видах професійної діяльності й поведінці); рефлексивно-
корекційний (прагнення до етичного самовдосконалення на основі рефлексивно-
оцінної діяльності, здійснення самокорекції власної поведінки, адекватність 
самооцінки); 

• педагогічні умови формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури (підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення 
формування етичної компетентності студентів; створення етичного освітньо-
виховного середовища ВНЗ; забезпечення змісту всіх ланок професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури етичною спрямованістю). 

Подальшого розвитку набули методолого-теоретичні засади підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (особливості 
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застосування деонтологічного підходу до формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури у професійній підготовці); способи 
забезпечення етичного освітньо-виховного середовища ВНЗ. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 
що: розроблена система формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури, котра пройшла експериментальну перевірку, що підтвердила її 
ефективність, готова до впровадження у навчальний процес вищих педагогічних 
навчальних закладів. 

Розроблено й упроваджено навчально-методичне забезпечення системи: 
навчально-методичний комплекс зі спецкурсу «Етична компетентність майбутнього 
фахівця фізичної культури і спорту» для студентів 4 курсу; навчально-методичний 
комплекс з курсу «Основи педагогічної етики»; модуль «Вимоги до етичної 
компетентності сучасного вчителя фізичної культури» (дисципліна «Основи 
педагогічної майстерності»), «Моральне виховання» (дисципліна «Педагогіка»), 
«Моральний кодекс учителя фізичної культури» (дисципліна «Основи педагогічної 
деонтології»); матеріали для поглиблення змісту тем «Культура та цінності в житті 
людини», «Матеріальні та духовні основи життя» (дисципліна «Філософія»), «Роль 
спілкування в психічному розвитку людини», «Психологія навчання», «Психологія 
виховання», «Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя» 
(дисципліни «Загальна психологія», «Вікова психологія»). Зазначене навчально-
методичне забезпечення знайшло відображення в опублікованих: монографіях, 
статтях, навчально-методичному посібнику.  

Основні положення дослідження впроваджено в навчальний процес 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(довідка № 01/10-361 від 23.03.2015 р.), Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (довідка № 207 від 13.02.2015 р.), Харківської 
державної академії фізичної культури (довідка № 01/25 від 08.01.2015 р.), 
Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 01-12/767 від 
29.09.2015 р.), Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» (довідка № 68-15-699 від 01.10.2015 р.), Державного 
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (довідка 
№ 02/02-510/3 від 29.09.2015 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами, кураторами 
груп, методистами для вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх 
учителів у педагогічних ВНЗ, розробки спецкурсів, спецсемінарів, методичних 
посібників, застосовуватися на курсах підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ. 
Розроблену в дослідженні систему формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури можна адаптувати до професійної підготовки майбутніх 
учителів різних факультетів, курсів, а також до підготовки студентів 
непедагогічного напряму. 

Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалася на 
семінарах і конференціях різних рівнів: Всеукраїнській науково-практичній 
Інтернет-конференції студентів і молодих учених «Фізична реабілітація та 
здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи» (Полтава, 2014); 
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Х Міжнародній науково-практичної конференції молодих вчених і студентів 
«Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, 
населения» (Екатеринбург, 2014); VI Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблемы и перспективы образования в XXI веке» (Ставрополь, 2015); 
V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы качества 
физкультурно-оздоровительной и здоровьесохраняющей деятельности 
образовательных учреждений» (Екатеринбург, 2015); IІ Міжнародній науково-
методичній конференції «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації 
фахівців фізичного виховання і спорту» (Суми, 2015); II Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальные проблемы общества, науки и образования: 
современное состояние и перспективы развития» (Курск, 2015); XI Міжнародній 
науково-практичній конференції «Dynamika naukowych badań» (Przemyśl, 2015);     
XI Міжнародній науково-практичній конференції «Динамиката на съвременната 
наука» (София, 2015); XI Міжнародній науково-практичній конференції «Proceeding 
of academic science» (Sheffield, 2015).  

Матеріали і висновки дослідження обговорювались й отримали позитивну 
оцінку професорів і викладачів кафедри теорії та методики професійної освіти 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(2005 – 2015 рр.). 

Кандидатська дисертація на тему «Формування ударних рухів за показниками 
точності спортсменів 12-16 років (на прикладі футболу)» за спеціальністю 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти захищена в 1991 році у Харківському 
державному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, її матеріали в тексті 
докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 32 одноосібних друкованих 
працях, в тому числі: 2 монографії; 1 навчально-методичний посібник; 20 статей у 
провідних наукових фахових виданнях України (із них 3 статті у виданнях України, 
які включені до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у міжнародному 
періодичному науковому виданні; 8 тез та виступів на конференціях.  

Структура дисертації. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, 
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (603 
найменування, із них – 8 іноземними мовами), 2 додатки. Повний обсяг тексту 
становить 435 сторінок (основного тексту – 374 сторінки). Робота містить               
23 таблиці, 3 рисунки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дослідження, розкрито 

ступінь її розробленості; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, дослідження; 
сформульовано гіпотезу; представлено концепцію дослідження, його методологічні 
та теоретичні основи; розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення 
результатів наукового пошуку; подано відомості про апробацію й упровадження 
результатів дослідження.  

У першому розділі «Історико-гносеологічне обґрунтування вимог до етичної 
складової вчителя фізичної культури» досліджено історичний аспект ролі освіти 
та вчителя в етичному вихованні людства, становлення вимог до етичної складової 
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особистості і поведінки вчителя, визначено особливості функцій учителя фізичної 
культури в етичному вихованні школярів, що зумовлюють вимоги до його етичної 
складової. 

Застосування історико-гносеологічного аналізу ґенези педагогічної етики як 
«змістового ядра» етичної компетентності вчителя фізичної культури засвідчило, що 
вона належить до так званих наскрізних історико-педагогічних проблем, які 
виникають у певну епоху і не втрачають своєї актуальності в умовах сьогодення 
(Л. Хоружа).  

У процесі дослідження встановлено, що духовною основою етичної 
компетентності вчителя є сукупний морально-етичний і педагогічний досвід 
людства, який відбито в наукових теоріях і способах мислення. Цей досвід дає 
можливість долучитися до життя і цінностей людського роду, вийти за межі життя 
однієї особи, розширити межі свого буття. Витоки ідеї формування етичної 
компетентності вчителя як складової його професійної компетентності сягають 
глибоко в історію розвитку суспільства, його культури, в історію розвитку 
становлення етичних відносин. Цінні думки щодо етичної поведінки вчителя 
містяться вже в древніх рукописах Китаю, Індії, Єгипту, Давньої Греції та у 
численних пам’ятках про освіту та виховання дохристиянської доби; Київської Русі; 
періоду литовсько-польської доби; козацько-гетьманської республіки; у період 
українського національного відродження; період українських просвітителів другої 
половини ХІХ ст.; освітнього руху часів національно-визвольних змагань 
українського народу; української освіти в радянські часи; джерелах теперішньої 
української держави. 

Із розвитком суспільства змінювались завдання і моделі виховання, 
змінювались і вимоги до особистості педагога, у тому числі до його морально-
етичних якостей. Кожен історичний період формує відповідну моральну систему (як 
частину духовності, що властива цьому періоду), яка, у свою чергу, обумовлює 
рамки формування етичних категорій, визначає їх зміст і логічно-вербальне 
відтворення (І. Лосєв). 

Кожному суспільно-історичному етапу розвитку характерний свій суспільний 
ідеал людини. Відповідно такому ідеалу висуваються вимоги до вчителів, оскільки 
саме педагог в змозі сформувати цей ідеал. Як приклад для учня, вчитель має сам 
максимально відповідати людині свого часу і свого суспільства. Водночас, 
необхідно відрізняти історію розвитку моральних відносин і історію розвитку теорії 
моралі, на зміст якої впливали не тільки конкретні епохи і соціум, але й особливості 
особистості мислителя. У свою чергу, та чи інша теорія моралі впливала на реальні 
моральні (етичні) відносини. Учені (філософи, соціологи, педагоги, психологи), 
розвиваючи свої наукові теорії, завжди приділяли увагу розгляду етичної моделі 
людини. При цьому більшість з них намагались віднайти шляхи реалізації такої 
моделі й відповісти на питання, якою має бути людина, яка формує відповідні 
моральні якості іншої людини. Модель педагога повинна відбивати в собі кращі 
якості особистості, адже він має бути взірцем для наслідування.  

У процесі дослідження встановлено, що сучасне педагогічне мислення 
спрямоване на побудову типології цілісної особистості вчителя на основі 
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ретроспективного аналізу педагогічної теорії та практики. Сутнісною стороною 
таких пошуків є звернення педагогіки не тільки до своєї історії, але й до розвитку 
історії й теорії культури. Це уможливлює створення типологічного ряду образів 
світового вчительства, які не залишилися тільки приналежністю своєї культури, але 
шляхом трансформаційних процесів класичної традиції сформували модель учителя 
новітнього часу. При цьому унікальним явищем виявляється цілісність особистості 
вчителя, яка в узагальнювальному наслідуванні властивостей і якостей, що 
формуються культурою, створюється не в ідеальному, а в реальному ствердженні. 

З’ясовано, що тип учителя античної культури являв собою особистість, здатну 
протистояти одним культурним цінностям і традиційним суспільним нормам і 
розвивати інші цінності і норми етичної культури. Це тип учителя-мудреця, 
учителя-універсала, цілісна особистість (хоча ще слабо диференційована), яка 
прагне пізнати філософсько-етичну суть Космосу. Антична культура вчительства 
носила універсальний характер, тому не випадково в античності можна віднайти 
майже всі основні типи вчителя як носія етичної культури.  

Для Середньовіччя характерним є тип учителя-аскета і проповідника, який 
сумнівається в собі й водночас вірить у своє високе призначення, визнає абсолютну 
особистість вищого Вчителя, по відношенню до якого позиціонує себе учнем. 
Культура Відродження повернулась до універсального характеру античного 
вчительства. Універсальність «артистично-антропоцентричного» типу вчителя 
(І. Лосєв) в цю епоху має цілісний, але більш диференційований характер, ніж у 
часи античності. Особливості типу вчительства Нового часу пов’язані з бурхливим 
розвитком природничих наук. У цей час загострюється проблема значущості 
особистості вчителя. Виникає потреба в інтегративній цілісності культури, у 
контексті якої живе людина. Передумови цього мають онтологічний, побутовий, 
екзистенційний характер. 

Одним із шляхів побудови усвідомлення етичного образа-ідеалу сучасного 
вчителя, як вважають учені (І. Лосєв, Н. Степанова та ін.), може бути побудова 
інтегративної моделі, яка передбачає поєднання типологічних рис класичних 
традицій учительства в єдине системне ціле.  

Доведено, що фізичне виховання має відбуватись у тісному взаємозв’язку з 
етичним вихованням школярів. Завданнями фізичного виховання мають бути не 
тільки фізичний розвиток та зміцнення здоров’я дитини, а й розвиток у неї 
моральних, духовних, вольових та інших особистісних якостей. Заняття фізичною 
культурою мають будуватися не тільки як комплекс певних фізичних вправ, а як 
єдина система виховних впливів, у якій поєднується зміст фізичного та етичного 
виховання, реалізується ідея єдності тіла і духу, фізичного і духовно-морального 
аспектів. Важливим фактором етичного виховання школярів виступає моральна 
особистість учителя фізичної культури та рівень його етичної компетентності.  

Ураховуючи функції сучасного вчителя фізичної культури (оздоровча, освітня, 
виховна, комунікативна, організаційна), з’ясовано, що завдання етичного виховання 
школярів визначають основні напрями діяльності вчителя фізичної культури: 
моральна освіта, вироблення навичок і звичок моральної поведінки, формування 
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морального досвіду, спонукання до морального самовдосконалення, моральний 
приклад.  

У другому розділі «Етична компетентність як складник професійно-
педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури» 
з’ясовано суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури та 
розкрито зміст її структурних компонентів. 

У процесі дослідження з’ясовано, що поняття «етика» і «мораль» є близькими 
за змістом, але не тотожними. Етика позначає філософську науку, об’єктом 
вивчення якої є мораль, що виконує роль регулювання поведінки людини. Звідси 
мораль є «практично-оцінним способом ставлення людини до дійсності, котрий 
регулює поведінку людей з точки зору принципового протистояння добра і зла» 
(В. Малахов), при цьому мораль є концентрованим виявом практичного, активно-
перетворювального ставлення людини до життя. 

Поняття професійна етика в науково-педагогічній літературі тлумачиться як: 
професійна мораль, яка притаманна людям певної професії; сукупність моральних 
норм, що характеризують поведінку людини у професійній сфері, а також галузь 
етики, предметом якої є визначення й обґрунтування нормативних систем; кодекси 
поведінки, які декларують певний тип моральних взаємин між людьми, що 
визначається оптимальним виконанням цієї професійної діяльності; сукупність 
моральних норм, які визначають ставлення працівника до свого професійного 
обов’язку, а через нього – до людей, з якими він контактує за характером своєї 
діяльності. З огляду на це, педагогічну етику визначаємо як сукупність етичних 
норм і принципів поведінки, взаємин та діяльності педагога в процесі вирішення 
професійно-педагогічних завдань. Педагогічна етика охоплює соціально значимі 
елементи суспільної моралі, виступає інтегративною характеристикою професійної 
діяльності вчителя, визначає етичні вимоги до нього та відображає ступінь їх 
трансформації у свідомості й поведінці педагога (Л. Хоружа). 

На підставі вивчення наукових праць з’ясовано, що поняття «компетентність» 
розкривається як: сукупність певних знань, умінь, навичок і ставлень, що дають 
змогу вирішувати визначені проблеми (В. Болотов, В. Краєвський, В. Кричевський, 
В. Маслов, О. Пометун, В. Сєриков, А. Хуторський та інші); якість, властивість 
людини, індивідуальна характеристика ступеня її відповідності висунутим вимогам 
(Т. Голованова, А. Маркова, Н. Мурована та інші); здатність до виконання певної 
діяльності (С. Бондар, Г. Полякова, І. Родигіна та інші); показник високого ступеня 
освіченості, обізнаності людини, результат накопичення нею багатого життєвого 
досвіду (Р. Вдовиченко, І. Зимня, С. Локшина, В. Мельник, П. Щербань та інші).  

Узагальнення різних підходів учених до розуміння суті зазначеного поняття 
дало можливість розкрити компетентність як результат оволодіння людиною 
певною компетенцією, що передбачає наявність у неї достатнього рівня 
сформованості знань, умінь, особистісних якостей та досвіду здійснення певної 
діяльності. У свою чергу, компетенцію розглянуто як певну попередньо задану 
вимогу (норму) до підготовки людини, яка являє собою сукупність особистісних 
властивостей (знань, умінь, навичок тощо), необхідних для якісної продуктивної 
діяльності стосовно певних визначених предметів і процесів.  
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Аналіз психолого-педагогічних досліджень (О. Євсюков, Л. Карпова, В. Лозова, 
В. Пікельна, О. Савченко, В. Свистун, Т. Сущенко, Л. Хоружа та інші) дав підстави 
стверджувати, що професійна компетентність є інтегральною особистісною 
характеристикою фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для 
досягнення мети певного роду діяльності, а також його моральну позицію, що 
полягає в готовності ставити перед собою цілі та приймати рішення, здійснювати 
ефективну професійну діяльність і спілкування. Компетентність учителя має 
«інтегративну природу, оскільки її джерелом є різні сфери культури (духовної, 
громадської, соціальної, педагогічної, управлінської, правової, етичної, екологічної 
тощо), вона вимагає значного інтелектуального розвитку, включає аналітичні, 
комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси» (В. Лозова).  

Інтегруючи сутнісні характеристики ключових понять дослідження, етичну 
компетентність учителя розкрито як складне особистісне утворення, що 
характеризується сукупністю професійно-етичних знань, умінь і якостей, які 
забезпечують етичність професійної взаємодії вчителя з суб’єктами педагогічного 
процесу (учнями, їхніми батьками, учителями, іншими педагогічними працівниками 
та ін.) для вирішення навчально-виховних завдань. Етичну компетентність 
майбутнього вчителя фізичної культури визначено як динамічне системне 
особистісне утворення, що включає сукупність етичних і професійно-етичних 
цінностей, етичних суджень, оцінок і самооцінок, моральних почуттів, професійно-
етичних знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які забезпечують поведінку й 
професійну діяльність майбутнього фахівця відповідно до норм професійної етики й 
сприяють ефективності професійної підготовки майбутнього педагога до виховної 
роботи.  

Структуру етичної компетентності майбутнього вчителя представлено як 
поєднання взаємопов’язаних структурних компонентів: професійно-мотиваційного, 
емоційно-чуттєвого, когнітивно-настановчого, операційно-поведінкового, 
рефлексивно-самотворчого. 

Професійно-мотиваційний компонент етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури складають гуманістичні цінності педагогічної професії; 
норми педагогічної етики й особистісне ставлення до них. Цей компонент є 
домінантним, системоутворювальним, оскільки в ньому відбито гуманістичні 
педагогічні цінності, моральні норми вчительської професії, які відіграють провідну 
роль у професії вчителя, визначають його професійно-етичну суб’єктну позицію у  
процесі професійної підготовки і подальшій професійній діяльності. Він пов’язаний 
із визначенням майбутнім учителем значущості етичної компетентності для 
вдосконалення його професіоналізму; цілями і мотивами власної професійної 
підготовки, суспільно-професійної поведінки і тими зразками, ідеалами, вищими 
моральними цінностями, якими він керується і котрі є орієнтиром у його 
професійному становленні. Компонент характеризується професійно-етичними 
ціннісними ставленнями, ціннісним сенсом діяльності, морально-духовним 
самовизначенням особистості. 

Емоційно-чуттєвий компонент передбачає прояв студентом адекватних емоцій 
і почуттів у різних ситуаціях, прагнення відчути емоційно-психологічний стан іншої 
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людини, здатність до співчуття, співпереживання і включає сукупність таких 
елементів: позитивні емоції і гуманістичні переживання, які забезпечують етичну 
поведінку в процесі професійної підготовки, емоційну чутливість, культуру 
почуттів. 

Когнітивно-настановчий компонент етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури передбачає сформованість сукупності знань: 
загальноетичних (основні категорії етики (поняття «добро» і «зло», «обов’язок», 
«відповідальність», «справедливість», «честь», «гідність», «совість» тощо); моральні 
норми, що регулюють людську діяльність та поведінку учня, та моральні принципи 
(справедливості, гуманізму, патріотизму); загальні етичні вимоги до поведінки і 
спілкування, етикет і культура спілкування) і професійно-етичних (основи 
педагогічної деонтології та етики; норми, принципи, основні положення 
педагогічної конфліктології; психологічні основи педагогічної комунікації та 
взаємодії; способи професійно-етичного самовиховання). 

Операційно-поведінковий компонент передбачає сформованість у майбутнього 
вчителя вмінь і навичок, що забезпечують етичність його поведінки у різних видах 
професійної підготовки й реальній професійній діяльності, та включає групи 
загальноетичних і професійно-етичних умінь, до яких віднесено: 1. Інтелектуально-
логічні вміння: критично аналізувати, зіставляти й порівнювати факти та явища, 
давати їм оцінку з етичних позицій, аргументувати своє ставлення до них. 
2. Комунікативно-емпатийні вміння: взаємодіяти з людьми, тактовно висловлювати 
свою думку і слухати співрозмовника, толерантно ставитися до думки опонента; 
навички ведення дискусії, підтримати будь-кого у скрутну хвилину, помічати й 
виділяти різні властивості людей, емоційно оцінювати ситуації, події; 
співпереживати проблемам інших людей. 3. Конструктивно-організаторські вміння: 
виконувати справу, доручення у певній послідовності, виявляти ініціативу і 
організовувати корисну діяльність, виконувати завдання у визначений термін, 
обґрунтовувати необхідність та передбачати наслідки своїх дій і вчинків. 
4. Регулятивно-вольові вміння: гальмувати негативні емоції, саморегуляція, 
самовладання; приймати самостійні рішення й доводити розпочату справу до кінця, 
нести відповідальність за результат, виявляти терпіння, витримку, проявляти 
ретельність і старанність у роботі, нехтувати своїми інтересами заради інших, 
мобілізувати внутрішні можливості при виконанні доручення, визнавати власні 
помилки, обмежувати свої бажання і потреби. 5. Рефлексивно-етичні вміння: 
аналізувати основи власної діяльності (ціннісні, світоглядні, професійно-позиційні) 
відповідно до норм загальної і педагогічної етики; прогнозувати на основі 
екстраполяції наслідки своїх дій і вчинків. 6. Етико-методичні вміння: 
переломлювати набуті знання із загальних, психолого-педагогічних і фахових 
дисциплін крізь призму педагогічної етики для виявлення правильної професійно-
моральної позиції у різних ситуаціях професійної діяльності; взаємодіяти з 
суб’єктами педагогічного процесу згідно з етичними нормами; здійснювати 
моральне виховання школярів; аргументовано доводити моральність або 
аморальність дій і вчинків учнів; здійснювати рефлективний супровід професійної 
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діяльності; здійснювати профілактичну й корекційно-педагогічну виховну роботу з 
учнями. 

Рефлексивно-самотворчий компонент етичної компетентності майбутнього 
вчителя характеризує його здатність до рефлексивно-етичної інтерпретації власної 
поведінки та діяльності, дій і вчинків суб’єктів педагогічного процесу, що сприяє 
вибору педагогічно доцільних дій, коригуванню діяльності з метою усуненню 
власних недоліків і корекції поведінки учнів, визначенню шляхів професійно-
особистісного саморозвитку на основі етичного самовдосконалення. 

Визначені структурні компоненти етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури підлягають формуванню під час професійної підготовки фахівця 
у вищому педагогічному навчальному закладі. 

У третьому розділі «Наукове обґрунтування системи формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної 
підготовки» обґрунтовано систему формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки, 
розроблено, надано сутнісно-змістову характеристику навчально-методичного 
забезпечення цієї системи. 

Проведений аналіз чинної професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури засвідчив необхідність внесення змін у її зміст і процес з метою 
забезпечення формування етичної компетентності фахівця, що зумовило розробку 
цілісної системи. У розробку системи формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури покладено такі основні положення:  

• процес формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури має цілісний характер, що забезпечується єдністю її змістових, 
функціональних і особистісних компонентів, орієнтованих на формування в 
студентів знань і вмінь професійно-етичної поведінки та взаємодії з суб’єктами 
педагогічного процесу на основі поглиблення етичної і професійної спрямованості, 
професійних особистісних якостей, гуманістичних ціннісних орієнтацій; 

• система формування досліджуваного феномену враховує зміст структурних 
компонентів етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, 
інноваційну мету і зміст етичної підготовки студентів педагогічного ВНЗ, зміст і 
структуру їхньої професійної підготовки, навчально-методичний інструментарій 
забезпечення процесу формування етичної компетентності;  

• система формування етичної компетентності студентів має використовувати 
потенціал різних видів діяльності студентів: навчально-пізнавальної, науково-
дослідної, громадсько-виховної, професійно-педагогічної, спортивної, 
самоосвітньої; 

• формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 
вимагає моніторинг цього процесу.  

Для представлення розробленої системи з відбиттям усіх її складників і зв’язків 
між ними, унаочнення її навчально-методичного забезпечення використано метод 
моделювання (див. рис.). Створена модель дає можливість формалізувати уявлення 
про формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури як 
цілісний процес, осмислити його мету, завдання й напрями їх вирішення. 
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Рис. Модель системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури 
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Концептуально-цільовий компонент в моделі представлено єдністю мети й 
обумовлених потребою формування етичної компетентності завдань, комплексне 
вирішення яких забезпечує її досягнення на відповідній методологічній основі. Ця 
складова створює передумови для поєднання інших складових у цілісну єдність, їх 
змістового наповнення.  

Основними цільовими орієнтирами моделі системи формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є: створення умов для 
розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів майбутнього вчителя у 
сфері педагогічної етики, розвитку моральної свідомості на основі аналізу й 
систематизації фактів і явищ, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 
засвоєння теоретичних знань з етичної галузі, опанування різних форм, методів 
застосування етичних знань для вирішення конкретних завдань педагогічної 
діяльності, стимулювання до професійно-етичного самовдосконалення. 

Завдання, пов’язані з формуванням етичної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури, класифіковано (за ознакою професійно важливих якостей) у три 
групи: професійно-світоглядні (розвиток моральної свідомості студентів, 
активізація їхньої діяльності в професійно-етичній підготовці); поведінково-
деонтологічні (оволодіння процедурою прийняття рішень відповідно до вимог 
педагогічної етики, навичками етичного моделювання і прогнозування педагогічних 
ситуацій, спонукання до виявлення в різних видах діяльності відповідальності, 
ініціативності, вимогливості до себе й інших, дотримання в поведінці професійно-
етичних норм); особистісно-значущі (поглиблення гуманістичної і моральної 
спрямованості, етичної зрілості, здатності здійснення системного етичного аналізу 
подій і ситуацій; здатності до адекватної самооцінки, культури самоосвітньої 
діяльності). 

Методологічну основу моделі складають концептуальні підходи дослідження 
порушеної проблеми (компетентнісний, гуманістичний, аксіологічний, системний, 
синергетичний, особистісно-діяльнісний, деонтологічний, акмеологічний), що 
забезпечують оптимальне досягнення мети розробленої системи.  

Звернення до компетентісного підходу зумовлено тим, що саме компетентність 
є важливішим показником професіоналізму, готовності вчителя до здійснення 
різних видів професійної діяльності. Зазначений підхід забезпечує: чітке визначення 
номенклатури і логіки розвитку значущих у професійному плані спеціально 
структурованих етичних знань, умінь, ставлень, що відповідають сучасним 
поняттям «професійна компетентність», «етична компетентність учителя фізичної 
культури»; визначення орієнтирів у конструюванні змісту процесу формування 
досліджуваного феномену; створення на основі визначення ключових, загальних і 
спеціальних професійних компетенцій більш точної і діагностично виваженої 
критеріальної бази для вимірювання рівня етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури на всіх етапах її формування. 

Гуманістичний підхід у сучасній гуманістичній парадигмі педагогічної освіти 
виступає системоутворювальним фактором професійної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури в цілому і формування його етичної компетентності 
зокрема. Процес формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
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культури з позицій гуманістичного підходу представлено з декількох позицій: як 
наявність у викладачів і розвиток у студентів гуманістичного розуміння, ставлення 
до себе, оточуючих і світу, основаного на діалоговій концепції культури в процесі 
засвоєння загальних, психолого-педагогічних і фахових дисциплін за умови 
забезпечення етичної спрямованості їх змісту; як створення виховуючого  
середовища ВНЗ як сукупності освітньо-виховних, духовно-моральних, 
інформаційних, кадрових, матеріальних умов життєдіяльності навчального закладу, 
створюваних демократичним, людино- й природоцентристським управлінням, 
певною морально-психологічною атмосферою, яка підкріплена комплексом заходів 
організаційного, методичного, психологічного характеру. 

Аксіологічний підхід забезпечує формування і трансляцію ціннісної основи 
професійної підготовки майбутнього вчителя, сприяє розв’язанню у процесі 
формування його етичної компетентності проблеми співвідношення між 
декларованими етичними цінностями професійної діяльності педагога і тими, що 
виступають реальною спонукальною силою професійного становлення майбутнього 
фахівця. Зазначений підхід дає можливість побудувати процес формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури на основі гуманістичних 
цінностей, формування у студентів свідомого прагнення діяти, дотримуючись 
етичних норм, загальнолюдських цінностей; озброїти студентів знаннями, 
морально-ціннісними орієнтаціями професійно-педагогічної діяльності в умовах 
динамічних соціальних змін, сформувати в майбутніх педагогів усвідомлені власні 
системи моральних цінностей, які відповідатимуть їхнім індивідуальним потребам, 
професійним і життєвим цілям і соціальному призначенню вчителя фізичної 
культури, стимулюючи набуття ними досвіду етичної діяльності й поведінки, а 
також створюючи оптимальні умови для етичного саморозвитку і самоактуалізації у 
процесі професійного становлення.  

Системний підхід як загальнонаукова, міждисциплінарна, методологічна 
концепція забезпечує широку пізнавальну реальність у дослідженні об’єкта; дає 
можливість розглядати процес формування етичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури як складну динамічну систему, визначити особливості її 
складових, пізнати характер і механізми зв’язків між ними і на цій основі створити  
систему формування етичної компетентності майбутнього фахівця, урахувати 
зв’язки між її елементами. Системний підхід забезпечує моделювання й 
прогнозування перебігу процесу формування етичної компетентності студентів у 
професійній підготовці, адже дає можливість розглядати вказаний процес в єдності 
його структурних і функціональних компонентів, що відповідає цілям 
конструювання за схемою: постановка мети, яку повинна забезпечувати система; 
розробка змісту діяльності, що забезпечує досягнення мети; пошук та створення 
науково-технологічного забезпечення елементів системи.  

Синергетичний підхід як напрям методології дослідження, в основі якого 
лежить розгляд феноменів самоорганізації й еволюції складних систем, забезпечує 
розробку системи формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури як відкритої системи, що здійснює обмін інформацією з іншими 
системами; перехід від організації до самоорганізації студентами процесу 
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формування етичної компетентності. Для процесу формування етичної 
компетентності майбутніх учителів як цілісної системи, що саморозвивається, 
характерні флуктуації (відхилення від траєкторії), що наближують систему до точки 
біфуркації. Це зумовлює необхідність здійснювати повернення в процесі 
формування етичної компетентності студентів до першоджерел, переосмислення 
результатів розвитку системи, внесення корективів у досліджуваний процес на 
основі рефлексивно-регулятивної діяльності.  

Звернення до деонтологічного підходу у формуванні етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури зумовлюється тим, що цей підхід дає 
можливість розглянути цей процес як систему вимог професійного та особистого 
порядку, висвітлити етичну сторону поведінки педагога з позицій належного, 
розглянути поведінку студента в різних видах діяльності через поняття повинності, 
належного ставлення майбутнього фахівця до учасників педагогічного процесу 
(учнів, батьків, колег та ін.), до професійної праці. Адже, якщо етика розкриває суть 
обов’язку, то деонтологія розкриває специфіку його реалізації в конкретних видах 
взаємин суб’єктів педагогічного процесу (М. Васильєва). Саме в деонтології 
найбільш яскраво знаходить вираження зв’язок моральних і професійних 
компонентів у поведінці та діях фахівця. 

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість, з одного боку, врахувати 
особистісно-індивідуальні особливості кожного студента для розробки 
індивідуальної освітньої траєкторії в процесі формування його етичної 
компетентності, а, з іншого, – забезпечує активність майбутнього фахівця в процесі 
професійної підготовки, що в контексті розв’язання досліджуваної проблеми 
набуває особливого значення, адже формування етичної компетентності потребує не 
лише засвоєння знань етичних норм і категорій, а й активне присвоєння їх і втілення 
в майбутній професійній діяльності.  

Необхідність звернення до акмеологічного підходу для забезпечення успішності 
формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 
зумовлене тим, що кінцевою метою вказаного процесу вважаємо прагнення студента 
до досягнення акме у професійно-етичній самореалізації, яку розглядаємо як 
максимальне розкриття його морально-етичного потенціалу, його сходження до 
духовності. Конкретними положеннями акмеологічного підходу, які поглиблюють 
розуміння суті професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя, у тому 
числі його етичної компетентності, є такі: досягнення професійного акме вчителя 
залежить від розвитку продуктивної «Я»-концепції; переведення потенційних 
можливостей в актуальні вимагає актуалізації сутнісних сил людини, які можуть 
виявлятися як самостійно, так і за умови акмеологічної підтримки; досягненню 
оптимуму (стан самозабезпечення) в педагогічній діяльності сприяють 
самопрогнозування, самоорганізація, самоуправління або самоменеджмент; якість 
самовдосконалення майбутнього вчителя залежить від здійснення зворотного 
зв’язку, який відбувається в процесах самомоніторингу, самокоригування, 
саморегуляції, самоконтролю, самооцінювання; однією з акме-вершин майбутнього 
вчителя необхідно вважати саморозвиток; гармонія між особистісно-професійним 
зростанням і соціальним статусом майбутнього вчителя підтримується процесами 
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самовираження, самопрезентації, самоствердження (Л. Рибалко). Реалізація ідеї 
досягнення акме сприяє усвідомленню студентом мети професійної підготовки, 
потреби досягнення акме. 

Змістовий компонент моделі відбиває зміст структурних компонентів етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (професійно-мотиваційного, 
емоційно-чуттєвого, когнітивно-настановчого, операційно-поведінкового, 
рефлексивно-самотворчого), формування яких має забезпечити запропонована 
система. 

Технологічний компонент моделі розкриває організаційну діяльність і 
навчально-методичне забезпечення етапів процесу формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Зазначені етапи 
реалізуються в різних видах діяльності студентів: навчально-пізнавальній, науково-
дослідній, громадсько-виховній, професійно-педагогічній, спортивній, 
самовиховній. Необхідність виділення компоненту продиктовано тим, що вибір 
етапів, методів і форм, які використовуються в різних видах діяльності майбутніх 
фахівців, дає можливість поетапно моделювати діяльність викладачів і студентів, 
спрямовану на оптимальну реалізацію мети й завдань процесу формування етичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури. 

Етапи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури (підготовчо-стимулювальний, світоглядно-когнітивний, особистісно-
позиційний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивно-корегувальний) визначено на 
основі врахування змісту досліджуваної якості та логіки, змісту й структури процесу 
професійної підготовки майбутнього вчителя зазначеного фаху. 

Підготовчо-стимулювальний етап спрямований на розвиток активного 
суб’єктного ставлення студента до оволодіння етичною компетентністю і 
передбачає забезпечення усвідомлення студентами етичної компетентності як 
професійно значущої якості; вироблення прагнення студентів до професійно-
етичного розвитку і саморозвитку через впливи на їхню емоційно-почуттєву сферу. 
На зазначеному етапі також передбачається розробка навчально-методичного 
інструментарію формування зазначеної компетентності студентів, а також створення 
педагогічних умов для успішної реалізації розробленої системи, до яких віднесено 
такі: 1) підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення формування 
етичної компетентності студентів; 2) створення етичного освітньо-виховного 
середовища ВНЗ; 3) забезпечення змісту всіх ланок професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури етичною спрямованістю: навчально-
пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-виховної, професійно-педагогічної, 
спортивної, професійного самовиховання. Підготовчо-стимулювальний етап 
створює психологічні передумови для реалізації наступних.  

Метою світоглядно-когнітивного етапу формування етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури є набуття ними необхідних знань з 
професійної етики вчителя, формування професійно-етичного світогляду та 
професійно-етичної спрямованості студентів як системи етичних поглядів, 
переконань, інтересів, ціннісних пріоритетів, що базується на етичних знаннях, 
здобутих студентом у процесі професійної підготовки та життєдіяльності. Етичні 
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знання утворюються системою понять, під якою розуміють логічно оформлену 
думку, що відображає загальні та суттєві ознаки реальних ставлень і взаємин 
особистості. Засвоєнню студентами етичних понять сприяють уявлення про варіації 
ситуацій у реальній професійній діяльності, накопичення яких здійснюється в 
безпосередній взаємодії з реальною професійно-педагогічною дійсністю та під час 
спостереження за типами поведінки у реальній професійній діяльності.  

Формування етичної компетентності в майбутніх учителів вимагає виявлення 
студентами професійно-етичної позиції, що, у свою чергу, потребує формування в 
них відповідних моральних переконань і установок, адже саме в позиції педагога 
проявляється його ставлення до учнів, інших людей, до себе, до явищ і предметів 
педагогічної дійсності тощо. Це вимагає виділення і забезпечення в технологічному 
складнику розробленої моделі особистісно-позиційного етапу.  

Реалізація діяльнісно-поведінкового етапу забезпечує розвиток професійно-
орієнтовних, прикладних етичних умінь, тобто отримання студентом 
індивідуального досвіду виявлення етичної компетентності та здійснення 
самооцінки її індивідуальних особливостей (прийняття необхідних ціннісних 
орієнтацій), що надає можливість майбутньому вчителю поступово опанувати 
оптимальний для нього стиль професійно-етичної поведінки у професійно-
педагогічній діяльності. У процесі реалізації діяльнісно-поведінкового етапу 
студент визначає можливості індивідуального зростання у сфері розвитку етичної 
компетентності та вибудовує оптимальну для нього освітню стратегію її 
самовдосконалення.  

Виділення в системі формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури рефлексивно-корегувального етапу зумовлено необхідністю 
постійного аналізу, осмислення, експертизи власних дій та станів, тобто рефлексії 
діяльності. Цей етап передбачає виявлення змін у рівнях сформованості етичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури й внесення при необхідності 
відповідних коректив у процес їхньої професійної підготовки. На цьому етапі 
відбувається: розвиток умінь етичної рефлексії; корекція змісту, форм і методів 
формування у студентів етичної компетентності на основі оцінки й самооцінки 
результативності запровадженої системи; поглиблення етичних знань і 
вдосконалення етичних умінь, вироблених на попередніх етапах; діагностика й 
самодіагностика рівнів підготовки майбутніх фахівців до етичної взаємодії з учнями; 
пошук ефективних шляхів їх індивідуальної корекції. 

Контрольно-оцінний компонент моделі системи формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є рівнево-результативним 
етапом, що створює передумови для якісної оцінки ефективності формування 
етичної компетентності (здійснення моніторингу й оцінки ефективності розробленої 
системи формування досліджуваної якості).  

Реалізація компоненту вимагала визначення критеріальної бази, тобто критеріїв 
та показників рівнів сформованості етичної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури, а також розроблення діагностичного інструментарію. Критерії, 
показники підбиралися так, щоб вони відбивали структурно-функціональні та 
змістові компоненти процесу формування етичної компетентності майбутнього 
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вчителя фізичної культури. З огляду на це, діагностико-критеріальну основу 
дослідження склали такі критерії та показники: мотиваційно-аксіологічний 
(сформованість професійно-етичної спрямованості; ставлення до оволодіння 
етичною компетентністю); емоційно-афективний (сформованість культури емоцій і 
почуттів та морально-вольових якостей), світоглядно-когнітивний (сформованість 
етичних і професійно-етичних знань; професійно-етичного мислення); поведінково-
регулятивний (сформованість умінь і навичок, що забезпечують етичність його 
поведінки у різних видах професійної підготовки й реальній професійній діяльності; 
здатність протидіяти негативним впливам (не піддаватися звабам наживи, 
шкідливим звичкам; нести відповідальність за власні дії та вчинки, відстоювати 
власну професійно-етичну позицію, робити моральний вибір), виявлення моральних 
якостей у різних видах професійної діяльності й поведінці); рефлексивно-
корекційний (прагнення до етичного самовдосконалення на основі рефлексивно-
оцінної діяльності, здійснення самокорекції власної поведінки, адекватність 
самооцінки). 

Формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 
вимагало розробки навчально-методичного забезпечення: було внесено зміни у 
зміст професійної підготовки на всіх її етапах з використанням потенціалу всіх видів 
підготовки, відбір відповідних форм, методів, технологій. 

У четвертому розділі «Експериментальна перевірка ефективності системи 
формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у 
процесі професійної підготовки» розкрито питання підготовки і проведення 
педагогічного експерименту, упровадження системи формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процес професійної 
підготовки; проаналізовано результати педагогічного експерименту. 

Із метою перевірки гіпотези дослідження щодо реалізації системи формування 
етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі 
професійної підготовки було проведено педагогічний експеримент, до якого 
залучили студентів I-IV курсів факультетів фізичного виховання Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківської 
державної академії фізичної культури та Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка. Експериментом було охоплено 595 студентів. 

Одержання достовірної інформації щодо ефективності розробленої системи 
вимагало проведення комплексної діагностики рівня сформованості етичної 
компетентності студентів. Для визначення фізіологічних і психологічних 
властивостей студентів, що сприяють формуванню етичної компетентності 
майбутнього вчителя, застосували такі діагностичні методики, як: «Сила нервової 
системи», «Врівноваженість нервової системи», «Рухливість нервової системи», 
«Прогноз». Для визначення здатності до засвоєння етичних понять використовували  
анкетування та метод незакінчених речень. Характер вияву етичних почуттів і 
переконань перевірявся за допомогою методу особистісного диференціалу (за 
В. Шапар). Сформованість навичок і звичок моральних дій виявлялася шляхом 
використання методик «Як Ви чините в умовах складного морального вибору?», 
«Визначення індивідуального стилю професійно-етичної поведінки». Для з’ясування  
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сформованості особистісних характеристик використовували метод ранжування (за 
описом Л. Головей та О. Рибалко). Потреби в самовдосконаленні виявляли шляхом 
застосування методики О. Висоцького. Важливими методами науково-педагогічного 
дослідження були: педагогічне спостереження, індивідуальні бесіди зі студентами і 
викладачами, анкетування, тестування, ранжування, вивчення продуктів творчої 
діяльності студентів (інтелектуальної, художньо-естетичної, трудової, спортивної 
тощо), метод експертних оцінок, метод самооцінювання і взаємооцінювання.  

На основі проведеної діагностики було створено чотири експериментальні 
групи Е1 (160 осіб), Е2 (200 осіб), Е3 (120 осіб), Е4 (115 осіб) залежно від: 1) стійкості 
моральних потреб, мотивів, цінностей, ідеалів; 2) глибини професійно-етичних 
знань, прагнення й уміння втілювати їх у діях, учинках; 3) характеру ставлення до 
оволодіння етичною компетентністю. До експериментальної групи Е1 було 
віднесено студентів зі стійкими моральними потребами, мотивами, цінностями, 
сформованим прагненням втілювати їх у діях, усвідомленням професійно-етичних 
категорій, позитивно-активним ставленням до оволодіння етичною компетентністю. 
До групи Е2 увійшли студенти з усвідомленням значущості цінностей для вчителя 
фізичної культури, важливості дотримання професійно-етичних норм, прагненням 
вирішувати ситуації морального вибору переважно за допомоги ззовні через 
несистемність знань, з позитивно-пасивним ставленням до оволодіння етичною 
компетентністю. Експериментальну групу Е3 було сформовано зі студентів з  
індиферентним ставленням до оволодіння етичною компетентністю, які не виявляли 
стійкості моральних потреб, мотивів, цінностей, прагнення втілювати їх у поведінці, 
мали несформовані знання професійно-етичних категорій і уміння оцінювати 
погляди й переконання. До групи Е4 було віднесено студентів з відсутніми 
професійно-етичними інтересами і знаннями, які потребували корекції морально-
етичної поведінки, професійно-етичного світогляду і професійно-етичної позиції. 

Суть варіативного експерименту полягала в перевірці різних стратегій 
навчально-методичного забезпечення системи формування етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури, зміст яких на кожному з етапів реалізації 
розробленої системи зумовлювався особливостями кожної з експериментальних 
груп. У студентів групи Е1 стимулювали професійно-етичний саморозвиток шляхом 
надання алгоритмів самоорганізації й самодопомоги; у групі Е2 використовували 
справи й доручення для формування стійкої етичної поведінки, усвідомлення і 
самостійного прийняття рішень у ситуаціях морального вибору; у групах Е3 і Е4 
використовували комбінації превентивної й оперативної допомоги з корекції 
деформованих професійно-етичної мотивації, моральних уявлень і переконань, 
негативних рис характеру. Відповідно до етапів формування етичної компетентності 
студентів використовувалися спеціальні стратегії: «Мотивація» – на підготовчо-
стимулювальному етапі; «Позиція», «Етичні колізії» – на особистісно-позиційному; 
«Професійно-етичні коди» – на світоглядно-когнітивному; «Професійно-етичний 
досвід» − на діяльнісно-поведінковому; «Корекція» й «Самовдосконалення» – на 
рефлексивно-корегувальному. 

Попередньо здійснювалася підготовка викладачів на засіданнях методичної 
ради факультетів фізичного виховання, що передбачала: 1) активізацію 
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усвідомленого, позитивного ставлення викладачів до формування етичної 
компетентності студентів; 2) ознайомлення зі змістом і структурою етичної 
компетентності вчителя фізичної культури; 3) опрацювання методичних 
рекомендацій щодо впровадження системи формування етичної компетентності в 
процес професійної підготовки студентів. Підвищенню рівня готовності 
професорсько-викладацького складу до формування у майбутніх учителів фізичної 
культури етичної компетентності сприяв налагоджений взаємозв’язок із 
педагогічними кафедрами, Школою кураторів, представники яких надавали 
необхідну консультативну допомогу. Цінні рекомендації були отримані також від 
заступників деканів з виховної роботи, працівників «Психологічної служби» університету.  

Для посилення педагогічного впливу на етичне становлення студентів 
упродовж експерименту на факультетах і в групах, де проводився експеримент, 
створювали сприятливе освітнє середовище, що передбачало: 1) гуманізацію 
навчально-виховного процесу, що дозволяє кожному студенту вільно й усвідомлено 
здійснювати власну траєкторію професійного становлення й професійної 
самореалізації; 2) організацію навчально-виховного процесу, спрямовану на 
створення психологічно сприятливої атмосфери для становлення професійно-
етичної позиції студентів у різних видах діяльності; 3) створення умов для етичного 
саморозвитку й професійного становлення. 

На всіх етапах реалізації системи формування етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури викладачі приділяли значну увагу 
стимулюванню розвитку у студентів усіх експериментальних груп ціннісного 
ставлення до професійної етики, а також намагалися забезпечити нейтралізацію 
впливу деструктивних факторів (прикладів аморальної поведінки, порушення 
викладачами педагогічного такту тощо) на свідомість студентів шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи та гуманізації педагогічної взаємодії. 

Для набуття студентами необхідних знань з професійної етики вчителя, 
поглиблення професійно-етичного світогляду збагачували зміст навчальних занять 
із психолого-педагогічних, суспільно-гуманітарних, фахових дисциплін етичними 
питаннями. Поглиблення етичних знань студентів продовжували під час вивчення 
розробленого спецкурсу «Етична компетентність майбутнього фахівця фізичної 
культури та спорту». 

У процесі проведення навчальних занять і позанавчальних заходів створювали 
виховні ситуації різних типів. У групі Е1 та Е2 створювали ситуації, які 
безпосередньо спонукали студентів до виявлення моральної позиції (ситуації 
морального вибору, прийняття відповідальних рішень; ситуації опанування новими 
способами діяльності; ситуації конфліктостворювальні з моральними колізіями), а 
також ситуації, які спонукали майбутніх учителів до спілкування, етичної взаємодії 
в колективній діяльності (ситуації допомоги й взаємодопомоги; ситуації 
співпереживання за успіх загальної справи, змагання й суперництва; ситуації 
колективного планування, підпорядкування тощо). У групі Е3 і Е4 особливу увагу 
приділяли створенню ситуацій, спрямованих на стимулювання емоційно-почуттєвих 
станів, що збуджували прагнення студентів до виявлення моральних якостей, 
оволодіння моральними знаннями (ситуації співчуття, співпереживання; ситуації 



27 
 

розриву способу і результату дії; ситуації прагнення відповідати улюбленому герою, 
успіху тощо). 

Окрему увагу приділяли формуванню у студентів навичок і звичок етичної 
поведінки в процесі виконання сумісних навчальних і виховних проектів, що 
вимагало узгодження групових дій з індивідуальними. Під час такої діяльності 
створювали умови для виявлення студентами толерантності, поваги до думки 
іншого, бажання допомогти товаришам, радості за їхні успіхи тощо.  

Організація та участь студентів у загальноуніверситетських і 
загальнофакультетських спортивно-масових заходах (День фізкультурника, День 
фізичної культури і спорту, Всесвітній день футболу, Посвята в козаки, День 
здоров’я, туристичні походи тощо) стимулювало в кожного студента бажання 
зробити свій внесок у колективну справу, виявлення етичних умінь і моральних 
якостей. Традиційною стала волонтерська допомога майбутніх учителів фізичної 
культури в організації тижня фізичного виховання на інших факультетах ВНЗ, 
спартакіад з аеробіки, волейболу, легкої атлетики на призи ректора університету. 
Ефективними виявилися індивідуальні доручення і завдання студентам, що давали 
можливість формувати такі морально-вольові якості, як доброчинність, 
відповідальність, ініціативність. Виховний вплив позанавчальних засобів фізичного 
виховання підсилювали використанням методів, що заохочують студентів до 
здійснення етично цінних дій і вчинків (переконування, довіра, педагогічна 
підтримка, зміцнення віри у власні сили, залучення до цікавої спортивно-масової 
діяльності, моральне вправляння).  

У процесі реалізації рефлексивно-корегувального етапу технологічного 
компоненту розробленої системи вирішували такі завдання: 1) стимулювання 
студентів до рефлексії та самооцінки власних дій і вчинків; 2) допомога студентам у 
здійсненні етичного саморозвитку, здатності до самоуправління й саморегулювання; 
3) унесення коректив викладачами в організацію подальшої роботи з формування 
етичної компетентності майбутніх учителів у різних видах діяльності, у способи 
здійснення педагогічного супроводу; 4) узагальнення, аналіз проміжних і кінцевих 
результатів реалізації системи формування етичної компетентності студентів, 
визначення ефективності її навчально-методичного забезпечення. 

Отримані після проведення формувального етапу експериментальної роботи 
результати узагальнено у таблицях 1 і 2, дані яких свідчать про ефективність 
розробленої системи формування етичної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури та обраного навчально-методичного інструментарію її 
забезпечення. У результаті експериментальної роботи позитивних змін зазнали 
морально-вольові якості студентів, які значною мірою визначили етичний вектор 
професійної підготовки студентів. Цих результатів вдалось отримати завдяки 
залученню студентів у різні види діяльності, стимулюванню майбутніх учителів до 
вдосконалення і самовдосконалення компонентів етичної компетентності, що 
забезпечило єдність моральних переконань, духовних потреб, навичок і звичок 
поведінки як у повсякденному житті, так і в процесі професійної підготовки та 
реальній професійно-педагогічній діяльності. 
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Таблиця 1 
Результати експериментальної роботи за критеріями і показниками 
сформованості етичної компетентності студентів (приріст у %) 

 
Критерії, показники (рівні, характер вияву) сформованості 

етичної компетентності студентів 
Е1  

(160 
осіб) 

Е2 
(200 
осіб) 

Е3 
(120 
осіб) 

Е4 
(115 
осіб) 

Мотиваційно-аксіологічний критерій:     

� рівні сформованості професійно-етичної спрямованості 
(професійно-етичних потреб, цінностей, ідеалу): 

• високий 
• достатній 
• середній 
• низький 

� характер ставлення до оволодіння етичною компетентністю:  
• позитивно-активне 
• позитивно-пасивне 
• активно-егоїстичне 
• індиферентне 
 

 
 

+51,25 
-25,0 
-26,25 

0 
 

+26,3 
+4,9 
-31,2 

0 

 
 

+56,5 
-5,5 
-51,0 

0 
 

+56,0 
-41,0 
-15,0 

0 

 
 

+16,7 
+60,0 
-35,9 
-40,8 

 
+35,8 
+41,7 

0 
-77,5 

 
 

+19,1 
+58,3 
-30,4 
-47,0 

 
+25,2 
+48,7 
+8,7 
-82,6 

Емоційно-афективний критерій:  
 
� сформованість культури емоцій і почуттів: 

• сформована 
• сформована недостатньо 
• майже відсутня 

� рівень сформованості морально-вольових якостей: 
• високий 
• достатній 
• середній  
• низький 
 

 
+88,1 
-88,1 

0 
 

+55,6 
-44,4 
-11,2 

0 

 
+70,0 
-66,0 
-4,0 

 
+60,5 
+3,0 
-51,5 
-12,0 

 
+67,5 
-65,8 
-1,7 

 
+31,7 
+19,2 
-3,4 
-47,5 

 
+54,8 
-46,1 
-8,7 

 
+38,4 
-7,0 

+22,6 
-54,0 

Світоглядно-когнітивний критерій:  
 
� рівні сформованості етичних і професійно-етичних знань: 

• високий (повні, глибокі й усвідомлені етичні й професійно-
етичні знання; дієво-творчий характер їх засвоєння) 
• достатній (повні, глибокі й усвідомлені етичні й професійно-
етичні знання, дієво-репродуктивний характер їх засвоєння) 
• середній (несформованість системи етичних і професійно-
етичних знань, відтворювальний характер їх засвоєння) 
• низький (брак знань або поверхові, безсистемні знання, 
невміння їх застосовувати на практиці) 

� рівні професійно-етичного мислення: 
• творчий  
• реконструктивний 
• репродуктивний 
• відтворювальний 
 

 
 

+73,1 
 

-0,6 
 

-55,6 
 

-16,9 
 

+37,5 
+23,2 
-49,4 
-11,3 

 
 

+63,5 
 

+1,0 
 

-46,0 
 

-18,5 
 

+30,0 
+30,0 
-54,0 
-6,0 

 
 

+50,0 
 

+4,2 
 

-2,5 
 

-51,7 
 

+23,3 
-13,3 
+31,7 
-41,7 

 
 

+52,2 
 

+6,9 
 

    -12,1 
 

    -47,0 
 

+17,4 
-0,8 

+45,2 
-61,8 



29 
 

Продовж. табл. 1 
Поведінково-регулятивний критерій:  
� сформованість у майбутнього 
вчителя вмінь і навичок, що 
забезпечують етичність його 
поведінки в різних видах 
професійної підготовки й реальній 
професійній діяльності: 

Рівні сформованості  
Е1  Е2  Е3  Е4 

  
 В
ис
ок
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

Н
из
ьк
ий

 

  
 В
ис
ок
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

Н
из
ьк
ий

 

  
 В
ис
ок
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

Н
из
ьк
ий

 

  
 В
ис
ок
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

Н
из
ьк
ий

 

• інтелектуально-логічні 
• комунікативно-емпатийні 
• конструктивно-організаторські 
• регулятивно-вольові 
• рефлексивно-етичні 
• етико-методичні  

+70,6 
+72,5 
+55,0 
+56,3 
+76,9 
+50,0 

-64,3 
-65,0 
-30,6 
-56,3 
-67,5 
+10,6 

-6,3 
-7,5 
-24,4 

0 
-9,4 
-60,6 

+57,0 
+66,0 
+60,0 
+55,0 
+66,5 
+45,0 

+50,0 
-57,0 
-45,0 
-49,0 
-52,0 
+9,0 

-7,0 
-9,0 
-15,0 
-6,0 
-14,5 
-54,0 

+50,8 
+65,8 
+11,6 
+63,3 
+54,2 
+39,2 

-40,8 
-58,3 
+10,9 
-35,8 
+8,3 
+39,1 

-10,0 
-7,5 
-22,5 
-27,5 
-62,5 
-78,3 

+52,1 
+67,8 
+14,7 
+67,8 
+65,2 
+36,5 

-40,0 
-61,7 
+8,7 
-40,9 
+8,7 
+50,5 

-12,1 
-6,1 

-21,4 
-26,9 
-73,9 
-87,0 

 Е1 Е2 Е3 Е4 
� характер виявлення здатності протидіяти негативним впливам (не 
піддаватися звабам наживи, шкідливим звичкам; нести відповідальність 
за власні дії та вчинки, відстоювати власну професійно-етичну 
позицію): 

• стійкий 
• ситуативний 

� характер виявлення етичних якостей у різних видах професійної 
діяльності й поведінці: 

• стійкий 
• ситуативний 
• невиразний 

 
 
 

+71,2 
-71,2 

 
 

+34,4 
-34,4 

0 

 
 
 

+64,5 
-64,5 

 
 

+45,0 
-31,0 
-14,0 

 
 
 

+56,7 
-56,7 

 
 

+55,8 
-35,8 
-20,0 

 
 
 

+56,5 
-56,5 

 
 

+49,6 
-21,7 
-27,9 

Рефлексивно-корекційний критерій: 
� прагнення до етичного самовдосконалення на основі 
рефлексивно-оцінної діяльності: 

• прагнуть постійно 
• прагнуть ситуативно 
• майже не прагнуть 

 
 

+68,1 
-61,3 
-6,8 

 
 

+71,5 
-47,5 
-24,0 

 
 

+37,5 
+5,8 
-43,3 

 
 

+39,2 
+18,2 
-57,4 

� стійкість здійснення самокорекції власної поведінки: 
• здійснюють постійно 
• здійснюють ситуативно 
• не здійснюють 

 
+73,1 
-66,1 
-6,9 

 
+76,0 
-60,5 
-15,5 

 
+52,5 
+30,0 
-82,5 

 
+54,8 
+30,5 
-85,3 

� характер самооцінки: 
• адекватна 
• завищена 
• занижена 

 
+60,6 
-24,4 
-36,2 

 
+43,5 
-15,0 
-28,5 

 
+34,1 
-15,8 
-18,3 

 
+43,6 
-26,2 
-17,4 

Таблиця 2 
Узагальнені результати експериментальної роботи за рівнями сформованості 

етичної компетентності студентів (приріст у %) 
 

Рівень сформованості 
етичної компетентності 

Е1 (160 осіб) Е2 (200 осіб) Е3 (120 осіб) Е4 (115 осіб) 
Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Ціннісно-самотворчий 4,4 92,5 3,5 88,5 0 52,5 0 49,6 
Репродуктивно-
трансляційний 

64,3 7,5 70,0 10,0 9,2 20,8 7,0 17,4 

Інтуїтивно-формальний 31,3 0 26,5 1,5 8,3 24,2 10,4 30,4 
Індиферентний 0 0 0 0 82,5 2,5 82,6 2,6 
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У студентів значно підвищилася мотивація досягнення, прагнення набувати 
сенсу життя, уміння робити моральний вибір у складних ситуаціях; прагнення 
відстоювати власну професійно-етичну позицію, до професійно-етичного 
самовдосконалення, що пояснюється забезпеченням у процесі професійної 
підготовки кожного студента індивідуальною траєкторією в оволодінні етичною 
компетентністю, розробкою індивідуальних проектів самовиховання, які 
стимулювали студентів до розвитку свого етичного потенціалу в різних видах 
професійної підготовки. 

У цілому, як свідчить аналіз результатів експериментальної роботи, системне 
формування етичної компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури позитивно вплинуло на рівень сформованості всіх 
складників зазначеної компетентності. 

Проведений аналіз доводить, що розроблена система формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є ефективною. Вірогідність 
отриманих результатів підтверджено методами математичної статистики. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури шляхом теоретичного обґрунтування, практичної розробки, 
експериментальної перевірки та впровадження в процес професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури системи формування етичної компетентності. 
Сформульовано такі висновки відповідно до поставлених завдань. 

1. Установлено, що кожна епоха накладає на моральні норми істотний відбиток, 
формує свої етичні кодекси. Зародження ідей необхідності етичної компетентності 
вчителя відповідно до вимог щодо його особистості і поведінки пов’язано з 
осмисленням педагогічної діяльності, виникнення якої зумовлено необхідністю 
передачі досвіду молодшим поколінням. Витоки ідеї формування етичної складової 
вчителя сягають глибоко в історію розвитку суспільства, його культури, в історію 
розвитку становлення етичних відносин. З’ясовано, що духовною основою етичної 
компетентності вчителя є сукупний морально-етичний і педагогічний досвід 
людства, який відбито в наукових теоріях і способах мислення. Ідеальна модель 
учителя на кожному етапі суспільно-історичного розвитку і в кожній педагогічній 
теорії відбиває певною мірою мету виховання, етичну модель вихованця. Сучасне 
педагогічне мислення спрямоване на побудову типології цілісної особистості 
вчителя на основі ретроспективного аналізу педагогічної теорії та практики. 

Потреба у фізичному вихованні школярів, котре має відбуватись у тісному 
взаємозв’язку з їхнім етичним вихованням, зумовлює підвищення вимог до етичної 
складової вчителя фізичної культури, що вимагає забезпечення формування його 
етичної компетентності під час професійної підготовки.  

2. Обґрунтовано суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури як динамічного, системного особистісного утворення, яке включає 
сукупність етичних і професійно-етичних цінностей, етичних суджень, оцінок і 
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самооцінок, моральних почуттів, професійно-етичних знань, умінь і навичок, 
особистісних якостей, що забезпечують поведінку й професійну діяльність 
майбутнього фахівця відповідно до норм педагогічної етики й сприяють 
ефективності професійної підготовки майбутнього педагога до виховної роботи.  

Визначено структуру етичної компетентності вчителя фізичної культури як 
інтегровану, специфічну і динамічну якість, що включає взаємопов’язані 
компоненти: професійно-мотиваційний (гуманістичні цінності педагогічної 
професії; норми педагогічної етики й особистісне ставлення до них), емоційно-
чуттєвий (позитивні емоції і гуманістичні переживання, які забезпечують етичну 
поведінку в процесі професійної підготовки, емоційну чутливість, культуру 
почуттів), когнітивно-настановчий (сформованість загальноетичних і професійно-
етичних знань), операційно-поведінковий (сформованість інтелектуально-логічних, 
комунікативно-емпатийних, конструктивно-організаторських, регулятивно-
вольових, рефлексивно-етичних, етико-методичних вмінь і навичок), рефлексивно-
самотворчий (рефлексія, здатність до самокорекції власної поведінки). 

3. Ураховуючи вимоги до сучасного вчителя, зокрема вчителя фізичної 
культури, і здобутки сучасної теорії й методики професійної освіти, визначено  
концептуальні підходи до формування етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури, які забезпечують оптимізацію зазначеного процесу, а саме: 
компетентнісний, гуманістичний, аксіологічний, системний, синергетичний, 
особистісно-діяльнісний, деонтологічний, акмеологічний. Науково обґрунтовано 
концепцію формування етичної компетентності вчителя фізичної культури, основу 
якої складає розуміння процесу формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури як цілеспрямованого і керованого процесу, який 
розпочинається у вищому педагогічному навчальному закладі й неперервно 
продовжується в подальшій професійній діяльності вчителя; положення про 
необхідність забезпечення виховуючого характеру професійної підготовки для 
ефективного формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури, що потребує наповнення на всіх її етапах відповідним змістом, відбору 
відповідних форм, методів, технологій. Проведений аналіз професійної підготовки 
вчителя фізичної культури дозволив визначити недоліки у забезпеченні 
сформованості етичної компетентності майбутнього фахівця, що зумовило 
необхідність розробки системи формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури. 

4. Теоретично обґрунтовано систему формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури, яка інтегрує в собі концептуально-цільовий 
компонент, що створює передумови для поєднання інших складових у цілісну 
єдність, їх змістового наповнення й розвитку, спрямування на досягнення єдиної 
мети, конкретизованої у завданнях; змістовий компонент, представлений 
професійно-мотиваційним, емоційно-чуттєвим, когнітивно-настановчим, 
операційно-поведінковим, рефлексивно-самотворчим компонентами етичної 
компетентності вчителя фізичної культури; технологічний компонент, що розкриває 
організаційну діяльність і навчально-методичне забезпечення підготовчо-
стимулювального, світоглядно-когнітивного, особистісно-позиційного, діяльнісно-
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поведінкового, рефлексивно-корегувального етапів процесу формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури; контрольно-оцінний 
компонент, що передбачає здійснення безперервного педагогічного моніторингу 
процесу формування етичної компетентності студентів на всіх його етапах. 
Визначено  педагогічні умови формування етичної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури: підготовка професорсько-викладацького складу до 
забезпечення формування етичної компетентності студентів; створення етичного 
освітньо-виховного середовища ВНЗ; забезпечення змісту всіх ланок професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури етичною спрямованістю 
(навчально-пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-виховної, професійно-
педагогічної, спортивної, професійного самовиховання). Розроблену систему 
представлено у вигляді моделі. 

5. Розроблено діагностико-критеріальну базу дослідження процесу формування 
етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, яку склали критерії 
та показники ціннісно-самотворчого, репродуктивно-трансляційного, інтуїтивно-
формального, індиферентного рівнів сформованості етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури, а саме: мотиваційно-аксіологічний 
(сформованість професійно-етичної спрямованості; ставлення до оволодіння 
етичною компетентністю); емоційно-афективний (сформованість культури емоцій і 
почуттів та морально-вольових якостей), світоглядно-когнітивний (сформованість 
етичних і професійно-етичних знань; професійно-етичного мислення); поведінково-
регулятивний (сформованість умінь і навичок, що забезпечують етичність поведінки 
у різних видах професійної підготовки й професійній діяльності; здатність 
протидіяти негативним впливам (не піддаватися спокусам наживи, шкідливим 
звичкам; нести відповідальність за власні дії та вчинки, відстоювати власну 
професійно-етичну позицію, робити моральний вибір), виявлення моральних 
якостей у різних видах професійної діяльності й поведінці); рефлексивно-
корекційний (прагнення до етичного самовдосконалення на основі рефлексивно-
оцінної діяльності, здійснення самокорекції власної поведінки, адекватність 
самооцінки).  

6. З метою перевірки ефективності теоретично обґрунтованої й розробленої 
системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури було організовано і проведено педагогічний експеримент, який мав 
варіативний характер і передбачав перевірку різних стратегій навчально-
методичного забезпечення системи формування етичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки, зміст яких на 
кожному з етапів реалізації розробленої системи зумовлювався особливостями 
кожної з експериментальних груп залежно від сформованості етичної 
компетентності за визначеними критеріями і показниками.   

Формування компонентів етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури здійснювалося за напрямами, які передбачають організацію діяльності 
студентів із засвоєння етичних цінностей на рівні особистісних сенсів: поглиблення 
етичними питаннями змісту навчальних дисциплін і курсів; упровадження 
спеціально розробленого інтегрованого курсу «Етична компетентність майбутнього 
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фахівця фізичної культури і спорту»; організація етично спрямованої 
позааудиторної діяльності; забезпечення набуття студентами досвіду професійно-
етичної поведінки й діяльності під час проходження педагогічної практики; 
стимулювання студентів до професійно-етичного самовдосконалення. Визначено 
ефективні форми, методи, засоби формування етичної компетентності студентів: 
проблемний виклад матеріалу, інтерактивні методи (ділові та сюжетно-рольові ігри, 
тренінги, метод ситуацій), драматизація під час розв’язання проблемних ситуацій 
(педагогічні колізії, конфліктні ситуації, ситуації морального вибору), групова 
дискусія, асоціативний пошук, інтерпретація, проектна діяльність, участь студентів 
у загальноуніверситетських і загальнофакультетських спортивно-масових заходах. 

Після проведення експериментальної роботи в експериментальних групах 
зафіксовано: підвищення  рівня сформованості вмінь ставити моральні цілі під час 
здійснення різних видів діяльності в процесі професійної підготовки, розв’язувати 
ситуації морального вибору; поглиблення розуміння професійно-етичних понять 
(уміння пояснити, обґрунтувати, сформулювати моральне судження, дати оцінку 
соціальному або педагогічному явищу з позиції професійно-етичних норм); 
підвищення розвиненості емоційно-чуттєвої сфери та стійкість вияву морально-
вольових якостей (толерантність, повага, співчуття, милосердя, доброзичливість, 
емпатія, відповідальність тощо) у ситуаціях морального вибору; позитивна динаміка 
у рефлективності поведінки студентів (усвідомлення майбутніми вчителями 
важливості рефлексивно-оцінної діяльності, усвідомлення реального та ідеального 
Я; вміння здійснювати професійно-етичну самооцінку; оволодіння навичками 
професійно-етичного самовдосконалення). У результаті впровадження розробленої 
системи в процес професійної підготовки у студентів групи Е1 відбувалось 
закріплення уже сформованих професійно-етичних і загальних моральних потреб, 
мотивів, якостей: альтруїзму, чесності, справедливості, прагнення допомагати 
іншим людям, до краси та гармонії етичної взаємодії з оточуючими; у групі Е2 
досягнуто розвитку мотивації особистісної значущості моральних норм і вчинків, 
прагнення до професійно-етичного самовдосконалення. У групі Е3 активізовано 
мотиви соціального визнання, у групі Е4 − мотиви прагнення до реалізації 
перспективної особистісної програми моральної самокорекції. Значно збільшилася 
кількість студентів експериментальних груп зі сформованою на ціннісно-
самотворчому рівні етичною компетентністю: у Е1 - на 88,1%, Е2 – на 85%, Е3 – на 
52,5%, Е4 – на 49,6%. Обробка експериментальних даних математичними методами 
дала підставу для висновку про підтвердження висунутої гіпотези й доцільність 
запровадження розробленої системи формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури у процес його професійної підготовки.  

Проведене дослідження дозволило визначити перспективні напрями подальшої 
розробки означеної проблеми: формування професійно-етичної позиції майбутнього 
вчителя фізичної культури; розробка педагогічних умов професійно-педагогічної 
самореалізації майбутнього вчителя фізичної культури; дослідження особливостей 
вдосконалення етичної компетентності студентів під час проходження різних видів 
педагогічної практики. 
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АНОТАЦІЇ 

Без’язичний Б.І. Теоретичні і методичні засади формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної 
підготовки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Українська 
інженерно-педагогічна академія, Харків, 2016. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у 
процесі професійної підготовки.  

У дисертації розкрито ґенезу ідеї створення вимог до етичної складової 
вчителя. Обґрунтовано суть, зміст і структуру етичної компетентності майбутнього 
вчителя, виявлено особливості її змісту з урахуванням специфіки професійно-
педагогічної діяльності вчителя фізичної культури. Схарактеризовано методологічні 
підходи, що становлять теоретичні та методичні основи формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної 
підготовки. Розроблено концепцію формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури. Теоретично обгрунтовано й розроблено 
систему формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
культури у процесі професійної підготовки, її  навчально-методичне забезпечення. З 
метою перевірки ефективності розробленої системи проведено варіативний 
педагогічний експеримент, результати якого довели позитивний вплив її 
запровадження на сформованість етичної компетентності майбутнього вчителя 
фізичної культури. 

Ключові слова: майбутній учитель фізичної культури, етична компетентність, 
структура етичної компетентності, професійна підготовка, формування, система, 
навчально-методичне забезпечення. 
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Безъязычный Б.И. Теоретические и методические основы формирования 
этической компетентности будущего учителя физической культуры в процессе 
профессиональной подготовки. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2016. 

Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным 
исследованием проблемы формирования этической компетентности будущего 
учителя физической культуры в процессе профессиональной подготовки. 

Установлено, что духовной основой этической компетентности учителя 
является совокупный морально-этический и педагогический опыт человечества, 
отраженный в научных теориях. Идеальная модель учителя на каждом этапе 
общественно-исторического развития и в каждой педагогической теории отражает в 
определенной степени цель воспитания, этическую модель воспитанника. 
Современное педагогическое мышление направлено на построение типологии 
целостной личности учителя на основе ретроспективного анализа педагогической 
теории и практики. Физическое воспитание личности, которое должно 
осуществляться в тесной взаимосвязи с нравственным воспитанием школьников, 
обуславливает повышение требований к этической составляющей учителя 
физической культуры, формирование его этической компетентности в процессе 
профессиональной подготовки. 

Обоснована сущность этической компетентности будущего учителя физической 
культуры как динамического, системного личностного образования, включающего 
совокупность этических и профессионально-этических ценностей, этических 
суждений, оценок и самооценок, нравственных чувств, профессионально-этических 
знаний, умений и навыков, личностных качеств, обеспечивающих поведение и 
профессиональную деятельность будущего специалиста в соответствии с нормами 
педагогической этики и способствующее эффективности профессиональной 
подготовки будущего педагога к воспитательной работе. 

В диссертации структура этической компетентности будущего учителя 
представлена как сочетание взаимосвязанных структурных компонентов: 
профессионально-мотивационного, эмоционально-чувственного, когнитивно-
установочного, операционно-поведенческого, рефлексивно-самотворческого. 

Определены концептуальные подходы к формированию этической 
компетентности будущего учителя физической культуры, обеспечивающие 
оптимизацию указанного процесса: компетентностный, гуманистический, 
аксиологический, системный, синергетический, личностно-деятельностный, 
деонтологический, акмеологический. Научно обоснована концепция формирования 
этической компетентности учителя физической культуры в процессе его 
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. 

Научно обоснована и разработана система формирования этической 
компетентности будущего учителя физической культуры, которая интегрирует в 
себе концептуально-целевой, содержательный, технологический, контрольно-
оценочный компоненты и предусматривает создание воспитывающей 
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образовательной среды. Охарактеризованы компоненты разработанной системы, 
условия ее эффективного функционирования: подготовка профессорско-
преподавательского состава к обеспечению формирования этической 
компетентности студентов; создание этической образовательно-воспитательной 
среды вуза; обеспечение содержания всех звеньев профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры этической направленностью. 

Разработана диагностико-критериальная база исследования процесса 
формирования этической компетентности будущих учителей физической культуры, 
которую составили критерии и показатели ценностно-самотворческого, 
репродуктивно-трансляционного, интуитивно-формального, индифферентного 
уровней сформированности этической компетентности будущего учителя 
физической культуры, среди которых мотивационно-аксиологический, 
эмоционально-аффективный, мировоззренческо-когнитивный, поведенческо-
регулятивный, рефлексивно-коррекционный критерии. 

Разработанный в процессе исследования учебно-методический инструментарий 
обеспечения системы формирования этической компетентности будущего учителя 
физической культуры включает комплекс форм, методов, средств организации 
различных видов профессиональной подготовки (аудиторной, внеаудиторной 
учебно-познавательной, воспитательной, спортивной, общественной деятельности 
студентов, педагогических практик), направленных на формирование исследуемого 
феномена. 

С целью проверки эффективности теоретически обоснованной и разработанной 
системы формирования этической компетентности будущего учителя физической 
культуры был организован и проведен вариативный педагогический эксперимент, 
предусматривающий проверку различных стратегий учебно-методического 
обеспечения системы формирования этической компетентности будущих учителей 
физической культуры в процессе профессиональной подготовки, содержание 
которых на каждом этапе реализации разработанной системы обуславливалось 
особенностями каждой из экспериментальных групп в зависимости от 
сформированности этической компетентности по определенным критериям и 
показателям. Экспериментальным внедрением научно обоснованной системы 
формирования этической компетентности в процесс подготовки будущих учителей 
физической культуры доказана ее эффективность. 

Ключевые слова: будущий учитель физической культуры, этическая 
компетентность, структура этической компетентности, профессиональная 
подготовка, формирование, система, учебно-методическое обеспечение. 
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The thesis is a theoretic-experimental study of the problem of forming ethical 
competence of future teacher of physical education in the process of professional training. 

The thesis reveals the genesis of the idea of ethical training of the teacher. The 
essence, content and structure of ethical competence of future teacher are described; 
peculiarities of its content with the specific of professional pedagogical activity of the 
teacher of physical education are identified. The methodological approaches that provide 
theoretical and methodological basis for forming of ethical competence of future teacher 
of physical education in the process of professional training are characterized. The system 
of formation of ethical competence of future teacher of physical education in the process 
of professional training and its scientific and methodological providing are developed and 
theoretically proven. To examine the effectiveness of the system the variable pedagogical 
experiment was carried out that showed the positive effect of its introduction on the 
formation of ethical competence of future physical education teacher. 

Keywords: future teacher of physical culture, ethical competence, structure of ethical 
competence, professional training, formation, system, scientific and methodological 
providing. 

 
 
 


