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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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 при-

родних 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 
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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 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 



8 

 

 

 

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 
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виявити суперечності, що об’єктивно утворилися в системі вищої 

педагогічної освіти стосовно порушеної 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: 
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• 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 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.). 
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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 
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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, 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, 
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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); 
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• 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 процесі 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 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;  
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- 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, 
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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-

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 
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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 
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(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); 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); 
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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 372 сторінки). 

Робота містить 23 таблиці, 3 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО 

ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

1.1.  Історичний аспект ролі освіти та вчителя в етичному 

вихованні людства 

 

Людство протягом тисячоліть хвилює філософська категорія буття. 

Бути або перебувати в бутті – означає для людини перебувати, існувати 

окремо від усього іншого; існувати поряд з усім іншим; існувати у взаємодії з 

іншими реаліями; існувати в єдності зі світовим цілим. Буття підкоряється 

певній логіці, що задається вихідними основами, які знаходяться в ньому 

самому. Універсальною основою різноманітних форм сущого є взаємодія 

антитетичних начал, протилежностей: верх і низ, тверде й м’яке, добро та 

зло, істина й неправда тощо. На основі цих протилежностей, характеру їх 

взаємодії виникає три головних буттєвих форми: хаос, порядок і гармонія. 

Протягом усього людського буття відбувався процес вироблення соціальних 

норм, які були покликані допомогти людям у їхній протидії деструктивним 

началам буття, здатні упорядкувати суспільне життя. Коли ці зусилля 

виявлялись успішними, виникла можливість набути таку якість, як 

цивілізованість, а сама соціальна система перейшла в стан цивілізації, де 

головним принципом соціальної злагоди стала вимога підкорятися чинним 

нормам, заданим зразкам поведінки. Відомо, що в боротьбі між силами хаосу 

й порядку створилася нова, вища реальність – культура. 

За категоріальними поняттями цивілізації й культури стоять два ряди 

різних реалій. Цивілізація – це порядок, необхідність, соціальність, 

дисципліна, справедливість. Культура – це гармонія, свобода, духовність, 

досконалість, ідеал, істина, краса, моральність. 

Моральність і норми моралі знаходяться значно вище архаїчних 
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«першонорм» і релігійних норм. Вище моральних норм у піраміді 

нормативності знаходяться ідеологічні норми та норми права. До архаїчних 

«першонорм» відносять табу – найбільша вимога-заборона, яка передбачала 

найсуворіше покарання з боку богів або духів. Відносини між людьми 

регулювалися за допомогою таліону – універсальної форми еквівалентної 

відплати «око за око, зуб за зуб». Моральність буває природною й 

позитивною. Ці два її прояви істотно відмінні. Вони співвідносяться між 

собою як межа й безмежність. Центральним поняттям природної моральності 

є категорія «благо», яка позначає абсолютну цінність людського буття, те, що 

відповідає інтересам усього людського роду. Тоді «добро», як категорія у 

сфері моралі, відповідає інтересам окремих спільнот або індивідів. Норми 

позитивної моралі завжди відносні, кожна спільнота має свої уявлення про 

добро й зло, належне й суще. 

Основою етичної компетентності людини є сукупний морально-

етичний і педагогічний досвід людства, який відбито в наукових теоріях і 

способах мислення. Цей досвід дає можливість долучитися до життя й 

цінностей людського роду, вийти за межі життя однієї людини, розширити 

межі свого буття. Згідно з ним генезис ідеї етичної компетентності людини 

здебільшого залежить від закладів освіти та ролі гуру (учителя) в них. Цінні 

думки щодо етичної поведінки вчителя містяться в стародавніх рукописах 

Єгипту, Індії, Китаю, Греції, Риму. 

Уже в первісному суспільстві існувало те, що можна назвати 

«школою». Це так звана ініціація (від лат. іnitiatio – посвяченя, залучення). Із 

початком статевої зрілості й іноді протягом декількох років хлопчики та 

дівчатка проходили цикл навчання та випробувань, що виявлялись у 

різноманітних процедурах і церемоніях та мали на меті, з одного боку, дати 

молодим людям усі ті знання, які їм потрібні при переході в коло дорослих 

членів племені, з іншого боку, випробувати їх у трудових навичках, умінні 

боротися з небезпеками тощо. Низка заходів була спрямована на 

загартування тих, хто випробовується, і навчання їх стійко витримувати не 
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тільки невдачі, але й страждання. Ініціації підлягали як хлопчики, так і 

дівчатка, хоча останні були більш розвинені порівняно з хлопчиками. 

Відіграючи значну роль у більш відсталих племін, ініціації в подальшому 

розвитку суспільства замінюються іншими формами колективного виховання 

– спілками молоді, так званими «чоловічими домами» або «клубами 

холостяків» тощо [263, с. 139-140]. 

Перші свідчення про шкільне навчання в Єгипті датуються 

ІІІ тисячоліттям до н.е. Навчання й виховання в той час були спрямовані на 

формування особистості дитини відповідно до загальноприйнятного ідеалу 

людини. Ідеальною вважалася людина небагатослівна, яка вміє витримувати 

злигодні й холоднокровно сприймати удари долі [215; 328]. 

Моральне виховання того часу ґрунтувалося на ідеї, що моральність 

людини, її праведне життя на землі визначають щасливе існування в 

загробному світі. Єгиптяни вірили, що після смерті людини боги на одну 

чашу терезів кладуть його душу, а на іншу – «кодекс поведінки» (маат). 

Якщо чаші врівноважувалися, померлий міг починати нове життя в 

загробному світі [152; 215]. 

Велику роль у єгиптян відігравало сімейне виховання, в якому 

дівчаткам і хлопчикам приділялася однакова увага. Піклуванню про дітей 

приділялося багато часу, оскільки вважалося, що саме діти, через здійснення 

поховального обряду, забезпечують нове життя батькам в іншому світі. Тому 

виконання батьківського обов’язку наставника розцінювалося як праведне 

діяння, яке забезпечує щасливе існування у світі предків. У дусі підготовки 

до загробного життя складалися й повчання дітям, які мали сприяти 

формуванню моральності та відображали саму ідею необхідності виховання 

й навчання: «Подібний до кам’яного ідола неук, кого не навчав батько» [206, 

с. 15]. 

Беззаперечний авторитет батька, наставника був тісно пов’язаний зі 

звичаєм передачі професії у спадок, тобто метою навчання була підготовка 

до діяльності, якою традиційно займалися члени певної сім’ ї (жерці, 
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музиканти, ремісники тощо). Пізніше в таких сім’ях стали з’являтися 

невеликі групи учнів зі сторони. 

Головне призначення всіх форм шкільного та сімейного виховання 

полягало у виробленні в дітей і підлітків моральних якостей. Цього 

намагалися досягти переважно шляхом заучування різного роду моральних 

настанов, таких як, наприклад: «Краще покладатися на людинолюбство, ніж 

на золото у своїй скрині; краще їсти сухий хліб і радіти серцем, ніж бути 

багатим і пізнати сум» [563]. 

У центрі уваги етичних учень Стародавньої Індії була людина, її 

психіка, моральні аспекти буття. Виокремлення цих явищ як об’єктів 

давньоіндійської філософії відбувалося поступово. Це зумовило тривалий 

шлях розвитку ідей про моральне виховання дітей і молоді. 

Суспільство в Індії розподілялося на чотири касти: брахмани (жерці), 

кшатрії (воїни), вайш’ ї (землероби-общинники, ремісники, торговці) були 

вищими кастами, найнижчою ж була каста шудр (наймані працівники, слуги, 

раби). Для утримання соціального порядку необхідна була регламентація 

відносин, у якій значну роль відігравали моральні норми, правила, приписи, 

традиції. 

Кастовість наклала специфічний відбиток на розвиток морального 

виховання в Стародавній Індії. Воно ґрунтувалося на ідеї про те, що 

представник певної касти має таким чином розвивати свої моральні та інші 

якості, щоб стати органічним її членом. У брахманів провідними якостями 

вважалися інтелектуальні, у кшатріїв – сила і мужність, у вайш’ їв – 

працьовитість і терпіння, у шудрів – покірність [152]. У дітей вищих каст 

виховували такі якості, як любов до природи, почуття прекрасного, 

самодисципліна, самовладання, стриманість. Ідеалом моральної поведінки 

вважалися сприяння загальному благу, відмова від вчинків, які шкодять 

такому благу [206]. 

Поява в Індії буддизму в середині І тисячоліття до н.е спричинила 

істотні зміни в суспільстві, що у свою чергу ознаменувало новий період в 
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історії розвитку виховання на цих територіях. 

Характерною особливістю буддизму є його етико-практична 

спрямованість. У буддизмі робиться спроба розрізнити моральне й корисне. 

Цінність саме морального (незацікавленого) діяння полягає в тому, що тільки 

воно відповідає стану духовної чистоти, ясності свідомості [505]. 

У буддизмі заперечувався принцип нерівності каст, визнавалася 

цінність окремої особистості та рівність людей за народженням. Згідно з 

буддистським ученням, головним завданням виховання є вдосконалення 

душі людини, яку треба позбавити від мирських пристрастей через процес 

самопізнання та самовдосконалення [215, с. 62-67]. 

Роль учителя-вихователя виконував гуру (шанований, гідний), який був 

відомий своїми знаннями. Учні повинні були беззаперечно підкорятися 

своєму гуру, який особистим прикладом виховував у них чесність, відданість 

вірі, послух батькам. Суспільний статус гуру був дуже високим. Учень 

повинен був шанувати вчителя більше, ніж своїх батьків. Професія вчителя-

вихователя вважалася найбільш почесною [206]. 

Головною особливістю філософії Стародавньої Індії є те, що вона 

сформулювала ідею активно-діяльнісної сутності, під якою розуміється 

єдність душі й тіла, духовного й тілесного, свідомості й матерії [105, с. 17]. 

Найбільший вплив на розвиток етико-педагогічних ідей Стародавнього 

Китаю справив мислитель Кун Фу-цзи – Учитель Кун (551-479 до н. е.), 

відомий в Європі під іменем Конфуцій [215, с. 84-85]. Його заслугою є 

узагальнення досвіду виховання й освіти в Китаї та створення оригінальних 

ідей у цій галузі. Центральне місце в його педагогічному вченні посідали 

питання морального вдосконалення людини, а також виховання як 

неодмінної умови процвітання держави. 

Конфуцій був учителем людяності. Він першим в історії виступив за 

піднесення людини, проголошуючи: людина – творець культури, що створює 

Прекрасне, Піднесене й Належне, тому вона не поступається богам. Великий 

Учитель зазначав, що людина олюднюється завдяки здатності осмислити 
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своє життя (перш ніж повчати інших, подбай про власне вдосконалення). 

Головний заповіт Конфуція передається висловом: «Будь Майстром не 

ремесел, а власного серця, осягни сенс життя в самозаглибленій роботі 

свідомості, для якої не потрібні ні технічні знаряддя, ні влада» [23, с.17]. 

В етиці конфуціанства шлях до морального вдосконалення вбачався в 

дотриманні принципів «жень» (гуманність, людинолюбство, людяність) і 

«чи» (правила поведінки засновані на гуманності, що визначають стосунки 

між людьми в суспільстві та сім’ ї). Людина, яка щиро дотримується цих 

принципів, не скоїть зла, вона здатна виявляти шанобливість, увічливість, 

правдивість, кмітливість, доброту [505].  

Правильне виховання Конфуцій розглядав як один із провідних 

факторів людського існування. У порушеній ним проблемі співвідношення 

природних задатків і виховання природне розглядалося як матеріал, з якого 

при правильному вихованні можна створити ідеальну особистість. Разом із 

тим Конфуцій не вважав виховання всесильним, оскільки природні 

можливості в різних людей неоднакові. Сформовану в процесі виховання 

ідеальну особистість Конфуцій наділяв особливо високими якостями: 

благородством, прагненням до істини, правдивістю, шанобливістю, багатою 

духовною культурою. Він прийшов до ідеї різнобічного розвитку 

особистості, віддаючи при цьому моральній основі перевагу перед 

освіченістю [215, с. 84-94]. 

Педагогічні ідеї Конфуція представлено в книзі «Бесіди й судження» 

(«Лунь юнь»), яка містить записи розмов Конфуція з учнями. Серед іншого в 

книзі містяться міркування щодо особистості вчителя: «Якщо не можеш 

удосконалювати себе, то як же зможеш вдосконалювати інших людей?» [206, 

с.23]. 

У Стародавньому Китаї роль учителя-вихователя була надзвичайно 

велика, його діяльність уважалася вельми почесною. З огляду на те, що в 

основі виховних відносин лежала повага до старших, учитель шанувався як 

батько. 
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На думку Конфуція, навчання повинно ґрунтуватися на діалоговому 

спілкуванні вчителя й учня. У трактаті «Книга обрядів» («Лі цзи»), який було 

створено послідовниками Конфуція, докладно представлені дидактичні ідеї 

великого мислителя. Наприклад, учителю і його учневі пропонувалося 

одночасно вдосконалюватися: «Учитель і учні ростуть разом» [206, с. 24]. У 

розділі «Записка про вчення» викладена своєрідна система виховних і 

дидактичних принципів: «Якщо не припиняти погане, коли воно виявилося, 

то поганого не подолати»; «Коли шляхетний чоловік вчить і наставляє, він 

веде, але не тягне за собою, спонукає, але не змушує, відкриває шляхи, але не 

доводить до кінця»; «Підживлюй повагу до послідовності, постійно служи 

своєму обов’язку, і досконалість прийде»; «Хто утвердиться у вченні, а 

наставник стане йому рідним..., буде отримувати насолоду в спільноті своїх 

товаришів» [206, с.24]. 

Давньогрецька наука містить витоки багатьох педагогічних ідей. Думки 

про моральне виховання й етичну поведінку педагога можна знайти у 

вченнях давньогрецьких філософів і педагогів (Сократа, Демокрита, Платона, 

Аристотеля). Зародження цих ідей пов’язано з осмисленням педагогічної 

діяльності, виникнення якої зумовлено необхідністю передачі досвіду й знань 

молодшим поколінням. 

Серед перших філософів Давньої Греції, що зверталися до проблем 

виховання, був Демокрит (460–370 рр. до н.е.), який відстоював принципи 

природовідповідності та гармонійного розвитку людини. Великого значення 

філософ надавав вихованню моральної поведінки за допомогою вправ, адже 

«гарними людьми стають більше від вправ, ніж від природи; важливим є 

привчання дитини до праці, а не примус до неї, оскільки вчення виробляє 

прекрасні речі лише на основі праці» [206, с. 32]. Проте основним мотивом 

самовдосконалення Демокрит уважав дитячу допитливість, а завдання 

вчителя вбачав у спонуканні передусім за допомогою переконання дітей до 

навчання. 

Однією з вершин педагогічної думки Давньої Греції справедливо 



29 

 

 

 

визнається вчення Сократа (близько 469–399 рр. до н.е.). Сократ досліджував 

проблему людини як істоти моральної. Саме тому філософія Сократа 

називається етичним антропологізмом. Мислитель уважав, що існують 

об’єктивні моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а 

абсолютна. Філософ ототожнював щастя з доброчесністю. Проте, на думку 

вченого, творити добро можна лише знаючи, у чому воно полягає. Саме 

знання того, що таке добро й зло, робить людей доброчинними. Отже, у 

такий спосіб утверджується положення, що моральність є наслідком знання 

про гарне й погане, добро й зло [215, с. 233-234]. 

Суть педагогічних поглядів Сократа виражається в тезі про те, що 

моральне самовдосконалення має бути головним серед життєвих цілей 

людини. Уважається, що давньогрецький філософ одним із перших 

наголосив на необхідності формування етичної поведінки людини. Учений 

виокремлював таку її ознаку, як різниця між тим, ким людина є насправді, і 

тим, що вона думає про себе, тобто між реальними мотивами й свідомим 

мотивуванням, між дійсними ціннісними установками особистості й 

вербально сформульованими цілями, оцінками своєї моральної поведінки 

[386, с. 21]. 

Філософ уважав, що етичні цінності виражають ставлення людини до 

світу та є визначальними в її пізнавальній діяльності. Ним були дані 

визначення етичних категорій «добро», «справедливість», «доблесть» та 

інших, оскільки, за переконанням ученого, люди не дотримуються моральних 

норм «тому, що їх не знають». Чеснота, за Сократом, тотожна знанню, а 

самосвідомість є найвищою чеснотою. Він розглядав виховання як висхідний 

шлях інтелектуального й морального розвитку людини та характеризував 

виховання як «друге народження» [206, с. 33]. 

Сократ розглядав людину як носія доброго начала, як суб’єкта 

морального впливу, а головну мету педагогічної діяльності вбачав у 

звільненні людини від зовнішнього негативного впливу, у створенні 

гармонійної єдності життєвих потреб і здібностей особистості, у вихованні 
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моральних чеснот [386, с. 22]. 

Найвідомішим учнем Сократа був Платон (427-347 до н.е.). В основу 

його вчення покладено уявлення про світ ідей. За Платоном, ідея є особливим 

видом буття, реальності, яку людині неможливо сприймати відчуттями, 

проте вона існує об’єктивно, незалежно від фізичного буття. На думку 

Платона, найвищою ідеєю є ідея Добра, яка дає життя речам. Ідея Добра в 

найдосконалішому вигляді є Богом [256]. 

В основу пізнання Платон кладе Любов і Добро. Філософ висуває 

оригінальну думку про те, що процес пізнання несе в собі момент творчого 

переживання й внутрішньої напруги свідомості людини, прагнення до чогось 

вищого, прекрасного, досконалого. У вченні Платона Добро є 

основоположним принципом моралі, а віддзеркаленням чи образом ідеї 

Добра є людська душа, що становить сутність буття людини. Метою життя є 

досягнення щастя, що ототожнюється філософом із найвищим Добром. 

Здобуття щастя має відбуватися через доброчинності, серед яких головними 

є мудрість, мужність, поміркованість. Над цими чеснотами стоїть 

Справедливість, яка покликана гармонізувати дію трьох перших, утримувати 

рівновагу, спокій і здоров’я душі [105, с. 33-34]. 

Ідеї Платона відіграли важливу роль у розвитку педагогічної думки 

Античності. Серед найцінніших педагогічних ідей, які розвивав Платон, є 

ідеї ігрового навчання, принцип виховуючого навчання та інші. 

Платон розглядав виховання як могутній, але не всесильний спосіб 

формування особистості. На його думку, педагогічний вплив обмежено 

складною й суперечливою природою людини, де сплетені воєдино світло й 

тінь, добро й зло. Тому завдання вихователя полягає в подоланні таких 

суперечностей, підготовці вихованців до подолання негативних природних 

потенцій [152, с. 52]. 

Філософ вважав необхідним підпорядкування дітей волі вихователя, 

який повинен здійснювати постійний контроль над ними, тому високо 

оцінював такі чесноти, як слухняність і доброзичливість. 
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Одним із найближчих учнів Платона був Аристотель (384–322 рр. до 

н. е.) – видатний філософ і педагог Античності, автор наукових праць у галузі 

філософії, політики, етики, естетики. Аристотель наголошував на 

необхідності всебічного виховання, невід’ємною частиною якого вважав 

моральне виховання, що передбачало формування розумної, пристойної 

поведінки, розуміння добра й зла, чесності й справедливості. Аристотель 

висловлював думку про необхідність активного життя людини, маючи на 

увазі діяльність душі з удосконалення чеснот, тобто значну увагу приділяв 

моральному самовихованню. 

Для позначення сукупності моральних чеснот та особливої предметної 

галузі знань Аристотель увів поняття «етика». Основними творами 

мислителя з етики є: «Нікомахова етика», «Велика етика», «Евдемова етика». 

У трактуванні етики Аристотель виходив із того, що метою всіх людських 

справ є щастя, яке досягається в процесі духовної праці, мислення й пізнання. 

У вченні Аристотеля людина є відповідальною за свою долю. Учений 

відкидає думку про те, що всі моральні вчинки людини повністю 

детерміновані волею сліпої Долі чи Випадком. На думку філософа, дорога до 

Добра пролягає через розумну людську діяльність, вольові зусилля. 

Справедливість, як і добро, залежить від свободи людини. Досягнення добра 

й справедливості потребує сильної волі [105, с. 37-38]. 

Етичне вчення Аристотеля тісно пов’язане з його вченням про сутність 

і завдання держави, оскільки вчений уважав людину істотою суспільно-

політичною й не мислив окремого громадянина поза суспільством. Етика й 

політика Аристотеля вивчають різні аспекти одного питання – питання 

морального виховання й формування звичок жити добродійно для 

досягнення щастя. В етиці це питання розглядається в контексті природи 

окремої людини, у політиці – у контексті соціально-політичного життя всіх 

громадян. Аристотель пов’язував доброчесність із суспільно значущою дією, 

яка має нормативний характер. На думку вченого, для виховання в людини 

доброчесної поведінки й способу життя самої моральності замало, для цього 
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необхідні закони, які б мали примусову силу. Тому видатний філософ 

наголошує, що «суспільна увага до виховання виникає завдяки законам, 

причому добра увага – завдяки добропорядним законам» («Нікомахова 

етика»). 

Аристотель ставив учителя-вихователя на найвищий щабель у 

суспільстві: «Вихователі ще більш гідні поваги, ніж батьки, бо останні дають 

нам тільки життя, а перші – гідне життя» [152, с.56]. Учитель прищеплював 

молоді такі моральні якості, як вірність обов’язку, дисциплінованість, 

готовність управляти державою. До людей, що взяли на себе працю 

вихователя молоді, ставилися вимоги, які регламентують їхні вчинки щодо 

держави та вихованців [381, с. 11].  

Етико-педагогічні ідеї Римської імперії найбільш повно відображено у 

творах Цицерона, Сенеки, Квінтиліана. 

Традиції римського та грецького виховання відбито в педагогічних 

поглядах відомого політичного діяча, філософа й педагога Марка Тулія 

Цицерона (106–43 рр. до н.е.). Його педагогічні ідеї, у тому числі думки про 

етику, мораль, моральне виховання, знайшли відбиття в працях «Лелій, або 

Про дружбу», «Про обов’язки», «Про природу Добра і Зла», «Тускуланські 

бесіди» та інших творах, у яких сутність людини визначається поняттям 

«гуманність», «людяність», а єдиним шляхом досягнення істинної людської 

зрілості визначено систематичну та безперервну освіту й самоосвіту. На 

думку Цицерона, освіченість є одночасно й високою моральністю, адже 

тільки той, хто залучений до наук, ушляхетнює душу. Учений уважав, що 

завданням освіти має бути ініціювання добровільної моральної готовності 

виконувати обов’язки громадянина. Тому в молоді треба виховати такі 

якості, як такт, чуйність, мужність, помірність, розумність, справедливість, 

бажання служити суспільству, дружелюбність тощо [152; 206]. 

Філософ та оратор Луцій Анней Сенека (IV ст. до н.е.) головним 

завданням виховання вважав моральне вдосконалення людини. Учений був 

переконаний, що основним предметом шкільного навчання має бути 



33 

 

 

 

філософія як основний засіб морального вдосконалення людини, опанувавши 

яку можна осягнути природу й самого себе. Проблемам морального 

виховання присвячено такі його праці, як «Листи на моральні теми», 

«Моральні листи до Луцилія», у яких учений виклав програму морального 

вдосконалення людини. На його думку, основним поняттям, що характеризує 

процес виховання, є «норма», відхилень від якої вихователь не повинен 

допускати у своїй педагогічній діяльності та яку має утверджувати 

особистим прикладом. Сенека зазначав: «Лише одне робить душу 

досконалою: непорушне знання добра й зла», – і наголошував, що вихователь 

завжди повинен пам’ятати про необхідність руху до такої ідеальної 

моральної «норми» шляхом повчальних бесід із наочними прикладами з 

життя та історії [152, с. 67]. 

Марк Фабій Квінтиліан (42-118 р.р. н.е.) у своїх творах намагався 

узагальнити педагогічний досвід та осмислити роль учителя у вихованні 

молодого покоління. З огляду на важливість виховання Квінтиліан 

наголошував на необхідності ретельного вибору вчителя-вихователя, який 

має бути наділений високими моральними якостями. У трактаті «Про 

виховання оратора» вперше теоретично осмислені вимоги, що висуває до 

вчителя професійна педагогічна діяльність.  У цій праці зазначено, що 

вчитель має бути високоосвіченим, любити дітей, бути спостережливим, 

обережним як в нагородах, так і в покараннях, бути стриманим, тактовним, 

слугувати прикладом етичної поведінки для вихованців [381, с. 11].  

Розпад Римської імперії став початком західноєвропейського 

Середньовіччя. У цей період педагогічна думка ґрунтувалася на релігійних 

парадигмах, які відстоювали значущість таких концептів, як релігійність, 

покірність, шанування влади. Релігія була основним змістом навчання та 

виховання, які були спрямовані на формування догматичного мислення, при 

цьому сувора дисципліна та тілесні покарання були невід’ємними 

атрибутами навчально-виховного процесу. Таке виховання в страху та 

послуху пригнічувало особистість вихованця.  
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В епоху Відродження відбувається визнання самоцінності особистості, 

утвердження людини як істоти, яка гідна поваги та спеціального вивчення. 

Соціально-економічний розвиток суспільства спричинив формування нового 

світогляду, у центрі якого знаходилася активна, здатна змінювати світ 

особистість. Прогресивні ідеї про місію людини на землі склали зміст 

гуманізму як провідного ідеологічного руху епохи. Громадські діячі-

гуманісти (Л. Бруні, Л. Валла, Л. Альберті, П. Верджеріо), борючись за 

звільнення особистості від релігійного світогляду, виступали за світську 

освіту та виховання. Несучи в собі потенціал світськості й раціоналізму, 

гуманізм відкривав шлях до пізнання природи людини [206]. 

Гостра критика середньовічного виховання й освіти, висвітлення їхніх 

вад містяться у творах мислителів, педагогів-гуманистів Ф. Рабле, 

Е. Роттердамського, Т. Мора, М. Монтеня.  

У творі «Гаргантюа і Пантагрюель» Франсуа Рабле (1494-1553) 

представив типовий для того часу образ виховання, за якого відмова від 

фізичних і розумових навантажень починає породжувати лінь, хвороби, 

нудьгу. Він критикував нелюдяність, недоладність і неефективність навчання 

в школі, з відвертим презирством писав про догматичне вивчення релігійних 

текстів. У романі також представлений ідеал гуманістичного виховання, 

який, на думку автора, полягає в турботі про підготовку до життя сильного 

фізично, духовно багатого, освіченого й добре вихованого юнака [152; 284]. 

У творах Еразма Роттердамського (1469-1536) ставлення до праці 

проголошувалося критерієм моральності. Основні педагогічні ідеї Еразма 

Роттердамського викладені в працях «Про те, як належить швидко й гідно 

навчати дітей доброчесності й наук» (1529), «Про метод навчання» (1511). 

Наголошуючи на природній рівності людей, у педагогічних творах він 

доводив необхідність розвитку активності та вроджених здібностей дитини 

через трудову діяльність, закликав ураховувати сили й можливості дитини 

при навчанні, зацікавлювати її навчанням. Найвищою метою формування 

дитини вчений уважав виховання почуття морального обов’язку й 
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релігійного послуху [206; 284]. 

Погляди на ідеальне суспільство, ідеали навчання та виховання 

викладено Томасом Мором (1478-1535) у книзі «Утопія». Мета соціальних 

установ в ідеальному суспільстві виражалася в тому, щоб кожен міг 

розвивати «свої духовні сили», займатися «вивченням наук і мистецтв» [152, 

с. 121]. У діяльності людини вчений виділив громадські й особисті сторони, 

які проявляються в любові до праці, у скромності, доброчесності, 

взаємодопомозі. 

Т. Мор засуджував жорстокість і грубість середньовічного виховання, 

виступав проти виховання релігійного аскетизму, уважаючи, що людина 

народжена для щастя. Водночас моральне виховання він будував на засадах 

релігії. Виховання високої моральності Т. Мор розглядав як першорядне 

соціальне завдання. На думку вченого, дітей треба виховувати в дусі моралі, 

яка відповідає інтересам суспільства загалом і кожної людини окремо. У 

зв’язку з цим у дітях варто викорінювати негативні якості, такі як, наприклад, 

марнославство. З цього приводу Т. Мор писав: «Чим важче вирвати цей 

бур’ян, тим раніше ми повинні приступити до прополки» [152, с. 122]. 

Мішель Монтень (1533-1592) у своїй основній праці «Досліди» 

розглядає людину як найвищу цінність. За Монтенем, філософія є 

насамперед наукою про людину, її мораль, вона веде людину до 

доброчесності. Доброчесність філософ розуміє не як аскетичну втечу від 

світу. На його думку, треба жити за законами природи, прагнути до щастя, 

спокою й комфорту тіла. Етична концепція М. Монтеня будується на 

природних підставах моральності, що виходить із нерозривної єдності душі й 

тіла, фізичної й духовної природи людини. Центральною ідеєю в М. Монтеня 

є визнання самодостатності людського життя, сенс і виправдання якого в 

його моральному змісті [215]. 

Щодо проблеми виховання, то М. Монтень зазначав, що поряд із 

розвитком розуму вчитель має виховувати в дітях високі моральні якості. 

Для того, щоб досягти цього, має бути організовано спілкування учнів з 
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навколишнім світом – зустрічі з різними людьми, подорожі різними 

країнами. 

Монтень різко виступав проти християнської аскетичної етики, 

вимагав, щоб дітям викладалася філософія, наповнена життєлюбством та 

оптимізмом [288]. 

Серед педагогів початку Нового часу особливе місце належить 

філософу-гуманісту, громадському діячеві, вченому Яну Амосу Коменському 

(1592-1670). Він одним із перших спробував відшукати й поєднати в систему 

об’єктивні закономірності педагогічного процесу. 

Головною педагогічною працею Я.А. Коменського є «Велика 

дидактика». Автор та багато його сучасників поняття «дидактика» розуміли 

значно ширше, ніж нинішні педагоги, включаючи в його зміст питання не 

тільки освіти й навчання, а й діяльності вчителя, організації школи, різних 

аспектів виховання (морального, трудового, релігійного тощо). 

Коменський приділяє особливу увагу питанням морального виховання, 

закликаючи до формування особистості відповідно до ідеалів добра й 

суспільної користі. Він намагався з’ясувати причини вад людського 

суспільства, віднайти шляхи їх усунення, головним із яких уважав правильну 

організацію виховання. Тому його дидактичні ідеї мають безпосереднє 

відношення до виховання. Учений уважав навчання та самоосвіту 

фундаментом людської моральності й зазначав, що в дітей треба виховувати, 

укорінювати в їхній свідомості та поведінці такі загальнолюдські чесноти, як 

мудрість, поміркованість, мужність, справедливість, чесність. Поряд із 

головними доброчесностями Коменський рекомендував розвивати в дітях 

скромність, слухняність, охайність, працелюбність, доброзичливість до 

інших людей, повагу до старших. Учений підкреслює, що людина не 

народжується з моральними якостями, вони виховуються протягом усього 

життя. Всі ці моральні якості необхідно розвивати в кожній дитині з 

раннього віку шляхом настанов, що підкріплюються конкретними справами й 

вчинками [206; 288]. 
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Я.А. Коменський відводив важливу роль у процесі виховання 

особистості вчителя. На його думку, основою морального виховання є 

позитивний приклад поведінки вчителя: «Найближча турбота вчителя буде 

полягати в тому, щоб захоплювати учнів своїм прикладом» [250, с. 600]. На 

думку мислителя, мало тільки пояснити, як треба чинити в житті, потрібно 

самому бути зразковим прикладом, потрібно «остерігатися бути схожими на 

тих природжених Меркуріїв, які тільки показують простягнутою рукою, куди 

потрібно йти, а самі не йдуть». Коменcький уважав, що «вчителі повинні 

піклуватися про те, щоб бути для учнів у їжі й одязі зразком простоти, у 

діяльності – прикладом бадьорості й працьовитості, у поведінці – скромності 

й доброзвичайності, у промовах – мистецтва розмови й мовчання, словом, 

бути зразком розсудливості в приватному та суспільному житті» [284, с. 34]. 

Учений уважав, що посада вчителя відповідальна й висока, від учителів 

залежить благополуччя кожної дитини й усього людства. Оцінюючи 

призначення, роль вчителів, Коменський пише, що вони «поставлені на 

високо почесному місці», «їм вручено чудову посаду, вище якої нічого не 

може бути під сонцем» [284, с. 33]. Проте він зазначав, що посада вчителя 

накладає й великі обов’язки. Щоб гідно виконувати ці почесні обов’язки, 

вчителю треба батьківським і сердечним ставленням, привітністю й ласкою, 

відмінним знанням своєї науки заслужити прихильність учнів до себе.  За 

Коменським, важливо, щоб учитель ставився до дітей із любов’ю, тільки так 

він зможе легко завоювати їхні серця. Учитель «повинен бути не тільки 

керівником своїх вихованців, але також другом їхнім» [284, с. 34]. У такому 

випадку вчитель буде не тільки навчати дітей, а й виховувати їх. 

Значний вплив на подальший розвиток філософії й педагогіки справив 

видатний англійський філософ, просвітитель і державний діяч Джон Локк 

(1632-1704). Концепція виховання й освіти детально викладена ним в 

основній педагогічній праці «Думки про виховання» (1693), де міститься 

програма виховання джентльмена, ділової людини нового суспільства. 

Педагогічні ідеї Дж. Локка органічно пов’язані з філософією й 
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ґрунтуються на ній. Учений заперечував наявність уроджених моральних 

принципів. Він уважав, що людина народжується етично нейтральною, а 

норми моралі набуваються нею тільки в процесі життя. На думку філософа, 

моральні принципи виникають завдяки накопиченню досвіду й вихованню, а 

основним їх критерієм є корисність. Головним принципом моральності 

вчений визначав доброчесність, тому, на його думку, моральна людина 

доброчесна, а доброчесна людина щаслива [215; 444]. 

Дж. Локк робить важливий висновок, що в процесі виховання варто 

враховувати природжені психолого-педагогічні здібності особистості, але 

при цьому наголошував, що вирішальне значення все ж має соціальне 

середовище й виховання [215, с. 332]. 

За переконанням Дж. Локка, моральні норми й правила поведінки не 

повинні залишатися чимось зовнішнім, вони повинні стати глибоко 

внутрішніми особистісними якостями людини. Тому головною метою 

виховання Локк визначав розвиток в особистості внутрішньої потреби до 

активного утвердження в собі моральних принципів. 

Дж. Локк, уважаючи безглуздим формальне заучування правил етичної 

поведінки, пропонував застосовувати ідею наочності навчання до практики 

морального виховання. Він рекомендував показувати дітям на наочних 

прикладах, як їм слід чинити й чого слід уникати, також уважав доцільним 

використовувати для закріплення позитивного досвіду поведінки повторні 

моральні дії.  

Методику вироблення в дитини досвіду моральної поведінки Дж. Локк 

пов’язував із розвитком моральної свідомості особистості, без чого 

повноцінне моральне становлення уявлялася йому неможливим. У ролі 

важливого методу морального впливу Дж. Локк рекомендував переконання, 

звертаючи увагу на те, що діти добре сприймають доступні їхньому рівню 

розуміння доводи вихователя, чутливі до схвалення або осуду, засвоюють 

приклади поведінки з боку дорослих тощо [195]. 

Прикладу вчителя у вихованні дітей Дж. Локк надавав великого 
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значення. «Його (вчителя. – авт.) власна поведінка, – писав він, – не повинна 

суперечити його приписам… Погані приклади, безсумнівно, діють сильніше 

добрих правил, і тому він повинен завжди ретельно оберігати свого 

вихованця від впливу дурних прикладів…» [303, с. 89]. 

Починаючи з ХVІІІ століття головною рушійною силою прогресу 

визнається наука й просвіта. Відповідно до цього представники епохи 

Просвітництва визначали нові завдання виховання, обґрунтовували етичні 

концепції, формулювали моральні вимоги до особистості вчителя. 

В основу концепції виховання представник французького 

Просвітництва Жан-Жак Руссо (1712-1778) кладе ідею соціальної рівності 

людей. Головним завданням виховання філософ визначає формування 

гармонійної особистості на основі праці в контексті загальнолюдських 

цінностей [202, с. 337]. 

У вихованні моральної поведінки Руссо пропонує використовувати 

метод природних наслідків, наголошуючи, що виховують не шляхом 

повчань, примусу, а шляхом забезпечення переживання вихованцем наслідків 

здійснення ним поганих учинків, що сприяє нагромадженню особистісного 

морального досвіду [386]. 

Французький філософ Клод Адріан Гельвецій (1715–1771) 

стверджував, що мета виховання етичної поведінки полягає в розкритті серця 

дитини для гуманності, а розуму – для правди, у формуванні патріотів, у 

свідомості яких ідея особистого добра тісно пов’язана з ідеєю добра для всіх 

людей. На думку філософа, мораль, як і будь-яку іншу науку, необхідно 

викладати, а її принципи варто зробити наочними й доступними для 

розуміння й сприйняття дітям. Етичну поведінку доцільно виховувати на 

основі формування правильних суджень і понять [386]. 

Підтримуючи гуманістичні ідеї, видатний педагог та прогресивний 

мислитель Йоганн Генріх Песталоцці (1746-1827) звертався до вчителя з 

такими повчаннями: «Пам’ятай, що всяке пригнічення породжує недовіру й 

що праця твоя втрачена, якщо вона (недовіра) пустить паростки» [374, с. 
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120]. Мислитель уважав, що істинний вихователь повинен уміти в будь-якій 

дитині, навіть фізично й духовно неповноцінній, виявити такі позитивні 

якості, розвиваючи які можна підготувати її до життя. 

Визначаючи засади морального виховання, Песталоцці виступав проти 

системи муштри, зубріння, насильства й страху. На відміну від Ж.-Ж. Руссо, 

Й.Г. Песталоцці не ідеалізував дітей, не вважав їх досконалими від 

народження. Учений був переконаний, що лише за допомогою виховання їх 

можна зробити досконалими. Він був сповнений віри в те, що, як би не було 

занедбане дитя, його можна врятувати [582]. 

Й.Г. Песталоцці надавав великого значення моральному впливу 

особистості вчителя на вихованців, вважаючи, що любов учителя до дітей 

здатна вирішити чимало проблем виховання.  

Етичні погляди діячів німецького Просвітництва вирізнялися більш 

глибокою конкретизацією етико-педагогічних вимог до особистості вчителя.  

Видатний німецький педагог Ф.А. Дістервег (1790-1866) вищою метою 

виховання визначав самостійність у служінні Істині, Красі і Добру, а 

завданнями школи вважав виховання гуманних людей, свідомих громадян; 

виховання любові до людства і свого народу одночасно. 

З огляду на це вчений сформулював низку вимог до вчителя. На його 

думку, учитель повинен досконало володіти своїм предметом, любити 

професію і дітей, займатися постійною самоосвітою. Дістервег, звертаючись 

до вчителя, зазначав: «Ти лише до тих пір здатний сприяти освіті інших, доки 

продовжуєш працювати над власною освітою» [261, с. 95-96]. Він 

підкреслював, що вчителю необхідна «природна любов до викладання й 

занять із дітьми», бо «любов учителя до предмета передається й учневі», а 

«мистецтво навчання полягає не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, 

будити, оживляти» [155, с. 74].  

У філософії серед етичних учень Нового часу особливо виділяють 

праці І. Канта (1724-1804). У центрі увага І. Канта поводження людини, її 

вчинки. Знання людини тільки тоді має цінність, коли воно допомагає їй 
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стати більш людяною, реалізувати ідею добра. На думку І. Канта, моральні 

принципи не виводяться з будь-яких зовнішніх норм, а є самоцінними. 

Моральні вчинки людини визначаються внутрішньою поведінкою: 

категоричним імперативом, що йде в розріз із вимогами суспільств й 

інтересами самої людини. Мотивом, що надає морального характеру вчинку, 

є обов’язок, який у Канта не протистоїть волі, а навпаки, моральний тільки 

той вчинок, у якому людина вільно обирає дотримання обов’язку [215, с. 

353]. 

Кант визначив низку специфічних ознак моралі. На його думку, 

моральність не є психологією людини, вона не зводиться до «внутрішньої 

механіки» душевних імпульсів і переживань людини, а має нормативний 

характер, тобто ставить людині певні дії та самі спонукання до них за їхнім 

змістом, а не за психологічним виглядом, емоційним забарвленням, 

душевним настроєм. У цьому, насамперед, і полягає об'єктивно-належна 

природа моральних вимог по відношенню до індивідуальної свідомості [158]. 

Етичне вчення Канта розвиває ідею автономію моралі: утверджуючи 

свободу, людина виступає творцем власного морального світу, вона сама собі 

приписує закон дій. Постановка проблеми автономності етики, розгляд 

етичного ідеалу, міркування про практичний характер моральності тощо є 

безцінним внеском Канта у філософію [14, с. 58].  

Головним представником і засновником педагогіки прагматизму, що 

набула поширення в США та Англії, уважається американський філософ 

Джон Дьюї (1859-1952). Його педагогічні ідеї стали своєрідною теоретичною 

основою так званої «вільної школи». 

Дьюї виступав за практичну спрямованість виховання, пропонуючи 

вирішувати педагогічні проблеми за допомогою спонтанного розвитку 

дитини: «Дитина – це вихідна точка, центр і кінець всього. Треба мати на 

увазі її розвиток, бо лише він може слугувати мірилом виховання» [152, 

с. 235]. Основним завданням морального виховання вчений визначав 

допомогу вихованцям у виробленні етичної поведінки, у навчанні їх 
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правильного вибору способів розв’язання критичних ситуацій із найбільшою 

користю для себе.  

Історичний аспект ролі освіти та вчителя в етичному вихованні 

людства вимагає звернення до надбань вітчизняної педагогічної науки, 

накопичених протягом багатьох століть. 

Матеріали «золотого фонду» української педагогіки – педагогічні 

погляди, ідеї щодо виховання нових свідомих поколінь молоді, формування 

фізичного, інтелектуального, духовного потенціалу подаються в чіткій 

послідовності: педагогічна думка Київської Русі; освітній рух литовсько-

польської доби; педагогічна думка Козацько-гетьманської республіки; освіта 

й педагогіка в період Українського Відродження; наукові доробки освітян 

другої половини ХІХ століття; радянська педагогіка; педагогічна думка 

сучасної України. 

Починаючи з Х століття в Київській Русі поширюється й 

утверджується християнська ідеологія, яка здійснила визначальний вплив на 

розвиток філософської думки. Християнське світосприйняття помістило Бога 

за межі природи, поставивши в центр Всесвіту людину, а Бог через природу 

впливав на людину, передавав їй заповіді поведінки. У новому світобаченні 

чітко протиставляється духовне й моральне, і саме духовному віддається 

першість. З духом і матерією пов’язується боротьба двох протилежних начал 

– Бога й диявола, душі та плоті, добра й зла. На людині в цій боротьбі лежить 

моральна відповідальність за свої вчинки, за свідомий вибір однієї з 

протилежних сил [105, с. 76]. 

Джерелом філософських поглядів Київської Русі є «Слово про похід 

Ігорів», за основу якого взято реальні історичні факти. Дослідники цього 

твору В. Горський, М. Гетьманець наголошують на його етичній 

проблематиці як центральній. Крім того, вони доводять, що у творі етичний 

ідеал, моральне виховання є значущими концептами, що допомагають 

утвердити ідеали боротьби за єдність держави, відповідальності людини 

перед рідною землею й народом [120; 128]. 
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Педагогічні ідеї Київської Русі знайшли відображення в письмовій 

пам’ятці того часу  – «Повчання Володимира Мономаха дітям». Володимир 

Мономах, який боровся за зміцнення сім’ ї, уважав приклад батьків 

найкращим виховним засобом. Із християнських заповідей, на його думку, 

досить виконати три, щоб вести добродійне життя: покаяння, сльози й 

милостиня. Особлива увага приділялася вихованню милосердя, співчуття. 

Виховання цих чеснот здійснювалося шляхом забезпечення дотримання 

таких правил: не мсти, терпи, сам допомагай скривдженим, сиротам, вдовам, 

хворого провідай, небіжчика проводь, ні єдиної людини не пропусти без 

доброго слова. Головними людськими якостями, які треба виховувати з 

дитинства, Володимир Мономах уважав релігійність, повагу до старших, 

милість, самовладання, винахідливість, холоднокровність у небезпечних 

ситуаціях і вміння дбайливо управляти своїм будинком [206, с. 90].  

Значну роль у розвитку гуманістичних ідей в Україні в ХVI-ХVII 

століттях відіграли братські школи – Львівська, Київська, Луцька, Острозька 

та інші. Братства захищали православну віру, українські традиції й культуру, 

мову, громадянські права. Братські школи були доступні для всіх верств 

населення. У цих школах вивчалися різні мови: грецька, 

церковнослов’янська, латинська й українська. Вивчення рідної мови сприяло 

розвитку національної самосвідомості українців. Також викладались інші 

науки: граматика, риторика, поетика, богослов’я та діалектика тощо [215]. 

Братські школи мали свій статут, який визначав цілі й завдання 

виховання, а також вимоги до вчителів. Зокрема, у «Статуті Львівської 

братської школи 1586 року» зазначено, що дидаскал, або ж учитель, цієї 

школи має бути «благочестивий, розумний, смиренномудрий, покірливий, 

повстримний, не п’яниця, не блудник, не лихвар, не сріблолюбець, не 

гнівливий, не заздрісник, не сміхостроїтель, не соромослівець, не чародій, не 

байкосказатель, не посібник єресям, але людина сприятлива благочестю, 

образ добрих, і в цьому себе має подавати не тільки в отих добродійностях – 

нехай будуть учні як учитель їхній» [214, с. 58]. «Учитель повинен і вчити, і 
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любити дітей всіх однаково, як синів багатих, так і сиріт убогих, і тих, які 

ходять по вулицях, просячи поживи. Учить їх, скільки хто по силах вчитися 

може, тільки не старанніше про одних, ніж про інших…» [261, с. 59]. 

«Карати учнів, але не тиранськи, а наставницьки, не надміру, а по силах, не з 

буйством, а лагідно й тихо» [261, с. 59]. На визначення етичних вимог до 

поведінки і діяльності вчителя чимало вплинули і демократичний характер 

братських шкіл, і християнські ідеї рівності всіх людей перед Богом. 

У братських школах України діти виховувалися в дусі національної 

гідності й волелюбності, діяльність шкіл сприяла поширенню прогресивних 

ідей і розвитку педагогічної етики.  

Найавторитетнішим представником філософії українського 

Просвітництва був Феофан Прокопович (1681-1736), із діяльністю якого 

пов’язаний різкий поворот до вивчення людини й природи. Він наголошував, 

що людина є знаменитішою, аніж саме небо, хоча й складається з однієї й тієї 

ж матерії. Цінними особистісним якостями людини Прокопович визнавав 

гідність, діловитість, освіченість і розум [215, с. 427-428]. 

Ф. Прокопович прагнув звільнити етичну думку від схоластичного 

середньовічного догматизму, порушував проблему свободи етики як науки, 

заявляючи про те, що етика має керуватися лише власним розумом, вивчати 

мораль та її закономірності. 

Мислитель розмірковував над питаннями про існування світу та місця в 

ньому людини, але не в сфері надприродного, а на шляху вивчення самої 

природи людини та походження моралі людини як індивіда. У його працях 

значну увагу приділено поясненню сенсу життя людини, який, на думку 

вченого, полягає в праці, що наповнює життя людини. Уявлення 

Ф. Прокоповича про щастя, благо, добро, зло нерозривно пов’язані з його 

роздумами про гармонію душі й тіла людини. На його думку, кінцевою 

метою всіх учинків людини має бути досягнення щастя. 

Неоціненним джерелом етико-гуманістичних ідей є наукова спадщина 

Григорія Сковороди (1722-1794), адже його філософію по праву називають 
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філософією серця, етичного гуманізму. Предметом роздумів українського 

Сократа є Людина як емоційно-вольова істота, а провідною ідеєю філософії – 

самопізнання Людини. Філософ не просто стверджує думку про необхідність 

пізнання природи людини, а звертає увагу на пізнання природи людської 

душі з урахуванням факторів її формування – віри, надії, любові [215, с. 428-

429]. 

У контексті нашого дослідження звернення до наукової творчості 

Г. Сковороди зумовлено її морально-практичною спрямованістю, адже 

видатний філософ порушує такі важливі етичні проблеми, як пошук щастя 

особистості. Г. Сковорода бачить щастя людини в спорідненості та 

щиросердості. Ідея спорідненості полягає в тому, що тільки та людина може 

сподіватися на щастя, яка віднайшла себе в спорідненому світі, досягла 

душевного спокою. У кожної людини своя природа (індивідуальність), її 

можна пізнати, й обрати для себе заняття, споріднене з невидимою природою 

[215, с. 428-430]. 

На думку Г. Сковороди, основним етичним завданням людини є 

досягнення стану рівності з Богом. Це означає, що людина стає людиною 

тоді, коли вона звільнилася від суто зовнішніх характеристик і набула 

внутрішньої духовності. Фактично – це обожнення людини, уподібнення її 

Богові, де воля Бога стає єдиним її керівництвом. Однак це не означає, що 

індивідуальність людини зникає. Навпаки, вона зберігається, реалізуючи свої 

внутрішні можливості, набуває своєї значущості в процесі життя, морального 

вдосконалення, піднесення. 

Проте в етичному вченні Г. Сковороди є суперечність, яка полягає в 

тому, що обожнення людини є водночас її приниженням. Ця суперечність 

зумовлена традиційним для християнської етики розумінням добра, згідно з 

яким спокій, мир серця можна осягнути лише на шляху самоприниження. 

Добром є страждання, слідування Христу. Тож основними заповідями 

Сковороди є «самозменшення», «очищення», «спустошення» та й 

«убивання» себе самого або своїх пристрастей [105, с. 86-87]. 
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Особливе значення вчення Г. Сковороди в розвитку української етичної 

думки полягає в тому, що його філософія є взірцем існування філософії 

українського духу як динамічної, здатної до розвитку й постійного 

вдосконалення оригінальної системи поглядів, ідеалів, вірувань, надій, 

любові, честі, совісті, гідності й порядності; вона є своєрідним пошуком і 

визначенням українським народом свого місця в суспільно-історичному 

процесі, закликом до гуманізму, людяності [535, с. 186]. 

Наслідуючи Сковороду, Микола Гоголь (1809-1852) убачає в 

людському серці «безодню незвідану», у якій щохвилини людина 

помиляється. Способом уникнення помилок, на думку Гоголя, є 

самовдосконалення, шляхом до якого є заняття улюбленою справою. Ця ідея 

є дуже близькою до ідеї «спорідненості» Г. Сковороди і відбиває таку 

ментальну властивість українського світогляду, як антеїзм (ідея про 

нерозривну єдність людини й природи). У дусі української ментальності 

М. Гоголь відтворює світ конкретного індивіда, особистості – неповторний, 

унікальний, наділений правом на власний моральний шлях і свободу [215, 

с. 436]. 

У світогляді Тараса Шевченка (1814-1861) центральне місце посідає 

проблема людини, життя якої поет розглядає як найвищу цінність. На його 

думку, життя прекрасне не саме по собі, воно має сенс як самоствердження, 

навіть через втрату волі, свободи. Життя Шевченко розглядає як живе 

почуття віри, надії, любові, добра, а добро – як справжнє й несправжнє. 

Справжнє добро в житті людини позбавлене корисливості, розрахунку, 

нещирості. Псевдодобро виявляється в удаваності, конформізмі, егоїзмі. У 

своїх творах Шевченко доносить думку, що сенс життя – у творенні 

справжнього добра [105, с. 95]. 

Серед особистісних якостей людини Шевченко найбільше цінував такі 

моральні чесноти, як доброта, щирість, сердечність, совість, гідність. Через 

любов, добро, совість, справедливість, гідність, честь людина прагне до 

моральної досконалості свого життя. Шевченко був переконаний, що 
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найбільшим виявом зла є смерть, особливо якщо вона набуває насильницьких 

форм. Поет уважав, що будь-яке насильство над людиною, а тим більше над 

усією нацією є аморальним, воно спотворює, убиває живе життя й має бути 

засудженим [105, с. 93, 96]. 

Боротьбу за справедливість, щастя й добро проти зла й насильства 

Шевченко тісно пов’язував з ідеєю милосердя, яке розумів як істинно 

людське почуття, співчутливе ставлення людини до людини, прагнення 

робити іншим добро, допомагати їм у боротьбі з горем, нещастям. Поет 

гнівно засуджував тих, хто принижує беззахисного, його гідність, кривдить, 

спричиняє муки та страждання. Милосердя визнавав вищою основою 

людської гідності, людських взаємин, учинків [360, с. 304.]. 

Ідеї свободи, вільності, рівності між людьми простежуються в працях 

відомого історика, етнографа Миколи Костомарова (1817-1885). Учений 

проповідував релігійну філософію, примиряючи віру з розумом, 

стверджуючи, що Бог дав світу духовний початок, що безпосередньо 

сприймається серцем. М. Костомаров уважав, що слов’янам властива 

соціальна нерозшарованість. Україну він уважав невгамовною войовницею за 

волю й Христову правду: «Не любила Україна ні царя, ні пана і створила в 

себе козацтво, тобто братство, куди кожний вступаючи ставав братом іншим 

– чи був він раніше паном, чи невільником, або був він християнин, а були 

козаки між собою всі рівні…» [536, с. 289]. Ідея рівності між людьми, яка 

випливала з християнської віри, проголошувалась і в соціально-політичній 

програмі, спрямованій на відміну кріпацтва, «викоріненню рабства й усякого 

приниження нижчих класів» [536, с. 289]. 

Одним із прибічників філософії серця був Пантелеймон Куліш (1819-

1897). Він поділяв погляди Ж.-Ж. Руссо щодо гармонії людини й природи, 

мріяв про повернення природно-патріархального побуту. Суперечливість 

світогляду П. Куліша пояснюється абсолютизацією ним філософії серця. На 

його думку, поняття «серце» вміщує в себе глибинні духовні пласти людини, 

позасвідомий національний та індивідуальний досвід. Тобто серце П. Куліш 
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розуміє як внутрішню глибінь людини, у якій зосереджено архаїчні 

конструкти світогляду, світосприймання, що впливають на здійснення тієї чи 

іншої мети в майбутньому, любов до Вітчизни, без якої людина втрачає суть, 

сенс і призначення життя. А все зовнішнє є ворожим внутрішньому. Лише 

внутрішнє істинне. Мислення П. Куліша спрямоване на внутрішній світ 

людини, на її серце, яке розкривається в народному слові. Тому він так 

наполегливо захищає «мову серця». Любов до рідного слова зливається в 

нього з любов’ю до рідної землі, де тільки й можна почувати себе людиною. 

У єдності людини з природою виявляється антеїзм світогляду П. Куліша 

[215, с. 438]. 

Значний вплив на розвиток вітчизняної педагогічної науки мали ідеї 

Миколи Пирогова (1810-1881), який виявив себе як педагог-реформатор, 

педагог-гуманіст. Він протиставив офіційному курсу освіти ідею 

загальнолюдського виховання, завданням якого було підготувати до 

суспільного життя високоморальну людину з широким розумовим 

світоглядом, виступав за забезпечення наступності навчання в школах різних 

ступенів. 

М. Пирогов був прихильником розвивального навчання, тому 

наголошував на нерозривності навчання й виховання. Учений був 

переконаний, що школа зобов’язана готувати «істинну людину», з широкими 

науковими знаннями, високими моральними переконаннями, твердою волею, 

здатністю встояти проти «зваб сучасного суспільства», кар’єризму, особистої 

вигоди. 

М. Пирогов обґрунтував свій ідеал високоморальної людини та 

доводив необхідність моральної освіти для всіх людей. Він завжди 

підкреслював, що першорядне завдання виховання – навчити бути людиною. 

Бути людиною – це значить навчитися з раннього дитинства підкоряти 

матеріальний бік життя моральному й духовному. Він уважав, що дітей треба 

виховувати з колиски, аби домогтися докорінної зміни моральності, 

прагнень, потреб, переконань суспільства. У цих міркуваннях виявляється 
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головна етико-педагогічна позиція М. Пирогова. 

У ставленні до дітей М. Пирогов вимагав гуманності та сердечності. 

Він указував на необхідність дбайливого й уважного ставлення до дітей, 

розум і серце яких під впливом виховання й навчання, подібно до м’якого 

воску, можуть набувати різних форм. Учитель мусить уважним і 

спостережливим оком помічати дії дитини, її природні нахили, розвивати їх 

чи стримувати й надавати їм іншого спрямування [214, с 194-197]. 

У зв’язку з цим висувалися нові вимоги до підготовки вчителя-

вихователя: він повинен бути високоморальною особистістю, бути 

прикладом у всьому для учнів, завжди дбати про підвищення свого 

методичного рівня, обмінюватися досвідом роботи. Усі вчителі гімназій 

повинні мати університетську освіту й додатково періодично навчатися на 

курсах. 

На розвиток вітчизняної педагогічної науки значно вплинули 

педагогічні ідеї К. Ушинського (1824-1871). Основною метою діяльності 

вчителя він уважав виховання високоморального, корисного члена 

суспільства. Учений вказував на вирішальну роль школи й особистості 

вчителя у вихованні дітей, наголошуючи, що особистість учителя становить 

«ту виховну силу, яку не можна замінити ні підручником, ні моральними 

сентенціями, ні системою покарань і заохочень» [521, с. 28-29]. 

Учитель, на думку вченого, у своїй професійній діяльності повинен 

ураховувати ментальність вихованців і передусім любити дітей. Ушинський 

виступав проти рецептурних указівок учителю про норми поведінки у сфері 

педагогічної праці. Він закликав осягати закономірності, з яких випливають 

ці норми. 

К. Ушинський розглядав моральне виховання як складову частину 

гармонійного розвитку людини. Підтримуючи ідею виховного навчання, він 

доводив, що розмежування виховання та навчання позбавляє педагогічний 

процес цілісності й ефективності. 

Серед завдань виховання К. Ушинський висував на перше місце 
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формування моральних якостей людини, що прагне до високих ідеалів. Тому 

за головну мету виховання ставив виховання в особистості потреби до 

розвитку в собі моральної зрілості й активності. 

У своїх наукових працях («Рідне слово», «Праця в її психічному та 

виховному значенні», «Людина як предмет виховання», «Про моральний 

елемент у вихованні») К. Ушинський досліджував різні аспекти гуманізації 

педагогічного процесу. Зокрема вчений приділив увагу вивченню впливу 

навчання на моральну природу дитини. Він підкреслював особливе значення 

в цьому процесі діяльності вчителя-гуманіста. К. Ушинський наголошував, 

що «виховання моральне становить головне завдання виховання, значно 

більш важливе, ніж розвиток розуму взагалі, наповнення голови  

знаннями…» [522, с. 437]. 

Цінні етичні ідеї знаходимо у філософській спадщині Памфіла 

Юркевича (1827-1874). В основі його етичного вчення лежить концепція 

«філософії серця». На думку мислителя, центром будь-якого життя є серце, 

яке постає глибинною основою людської правди й морально-духовним 

джерелом діяльності душі. У переживаннях, відчуттях, реакціях, що 

становлять життя людини та її серця, відбивається індивідуальна особистість, 

де розум є лише вершиною, а не коренем духовного життя людини [105, 

с. 90]. 

На думку П. Юркевича, саме в серці зароджується рішучість людини до 

тих чи інших учинків, виникають наміри й бажання. Звідси про вчинки 

людини можна судити залежно від того, визначаються вони зовнішніми 

обставинами чи ж виникають із безпосередніх і вільних рухів серця. 

П. Юркевич зазначав, що людина здатна до моральної діяльності завдяки 

тому, що їй притаманна свобода: без свободи не було б відповідальності, а 

без відповідальності не було б моральності [105, с. 92]. Критерієм 

моральності є добре, розумне серце людини [586, с. 104-192]. 

Отже, важливим для нашого дослідження є висновок про те, що справи 

людини набувають високої моральної ціни, якщо вони здійснюються вільно, 
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охоче, з любов’ю або від серця, сердечно. Водночас це не означає, що розум 

не відіграє ролі в поведінці людини. Наміри розуму можуть отримати 

моральний зміст тільки після того, як вже діємо й живемо за своїм 

моральним призначенням [536, с. 291]. 

Виразно етичною зорієнтованістю характеризується філософія 

Михайла Драгоманова (1841-1895). Як й інші мислителі того часу, він визнає 

людину найвищою цінністю, а вищим критерієм, згідно з яким мають 

поціновуватися міжлюдські й міжнаціональні взаємини, є ідея 

справедливості, яку може досягти вільна особистість. Шляхом вирішення цієї 

проблеми вчений бачив поширення просвіти, зміну інституцій, яка має 

привести людину до усвідомлення себе вільною й до розуміння принципу 

справедливості, служіння якому є її покликанням [128, с. 182]. 

Етико-антропологічне розуміння філософських проблем є характерним 

для творчої спадщини Івана Франка (1856-1916). Однією з провідних ідей 

митця була ідея героя, особистості, індивідуальності, який вільний у громаді, 

але не вільний від неї. Такий герой у Франка є ідеалом безмежної відданості 

народу, готовності віддати життя за щастя народу [128, с. 193]. Духовним 

ідеалом суспільства для І. Франка була вільна нація як культурний організм, 

що здатний до засвоєння загальнолюдських культурних здобутків, подолання 

духовного відчуження від національно-культурних традицій, збереження 

національно-культурної самобутності [105, с. 98]. 

Під впливом української культури були сформовані філософські 

погляди Володимира Вернадського (1863-1945). Етичні ідеї вченого пов’язані 

з ідеєю ноосфери, яка була сформульована ним в дусі українського 

світорозуміння, тобто в центрі уваги якої перебувала особистість. 

Поняття «ноосфери» відображає коеволюцію людства та біосфери, 

синтез історичного й природного процесів самоорганізації як планетарного 

явища. В. Вернадський зазначає, що ноосфера виникла у зв’язку зі 

становленням всесвітності в історії людства, перетворенням людства на 

єдину цілісність. За таких умов не класовий інтерес, а інтереси народу й 
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кожної особистості визначають життя людства, стають мірилом його уявлень 

про справедливість. Соціальна та природна тенденції вимагають рівності всіх 

людей, ставлять інтереси й добро всіх як реальне планетарне завдання [215, 

с. 447-448]. 

Проблемами українського народу як національною індивідуальністю й 

національною цілісністю переймався Михайло Грушевський (1866-1934). У 

центрі уваги вченого перебувають такі етичні питання, як свобода народу, 

національна гідність, справедливість, повага до культурних традицій 

України. 

Потреба в національному самовизначенні зумовлює характер 

міжнаціональних відносин, які мусять будуватися на принципах свободи й 

суверенітету кожного народу. Виходячи з цього, М. Грушевський виробляє 

концепцію українського народу, що об’єднаний у національну цілісність 

психофізичними та культурними факторами [215, с. 451]. 

Погляди М. Грушевського поділяв Володимир Винниченко (1880-

1951), який утверджував ідеали свободи, демократії. Ученим була викладена 

філософія щастя, у якій ця етична категорія представлена як тривала, стійка 

радість життя, стан, коли людина досягає злагоди й рівноваги між різними 

цінностями – багатством, славою, любов’ю, розумом тощо. На думку 

В. Винниченка, щастя передбачає узгодженість (конкордизм) елементів 

буття. Звідси розлагодженість елементів буття є перешкодою на шляху до 

щастя, адже призводить до соціально-економічної нерівності. Гарантом 

свободи й демократії, за Винниченком, є економічна колектократія. Для 

досягнення щастя необхідно встановити колективну власність і суспільний 

лад колектократії шляхом морального вдосконалення особи та суспільства. 

Унаслідок цього буде подолана гіпертрофія егоїзму, яку В. Винниченко 

вважає основою нерівності. Гіпертрофії егоїзму вчений протиставляє етику 

конкордизму, що веде до рівності й узгодженості фізичних і психічних сил 

людського організму як індивідуального, так і колективного, до утвердження 

рівності між людьми, рівності з усіма живими істотами, усім навколишнім 
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середовищем [536, с. 300]. 

У XX столітті у зв’язку з розширенням системи освіти зростає значення 

професії педагога, підвищуються й професійно-етичні вимоги до нього. Як 

наслідок виникає потреба розробки педагогічної етики як самостійної галузі 

наукового знання, питання педагогічної етики стають предметом 

спеціального дослідження. Вивчення проблеми педагогічної етики завжди 

залежало від світогляду дослідника, від розуміння ним процесу пізнання, 

проблеми взаємовідносин особистості й суспільства. 

Значним внеском у розвиток педагогічної етики є наукові праці і 

педагогічний досвід видатних українських педагогів А. Макаренка та 

В. Сухомлинського. 

А. Макаренко (1888-1939) велику увагу приділяв авторитету вчителя-

вихователя, який (авторитет) базується на широкій ерудиції, моральній 

чистоті, гуманізмі й педагогічному такті, любові до дітей. У наукових працях 

А. Макаренка чітко виражена ідея цінності особистості. Він неодноразово 

підкреслював, що метою педагогічної діяльності є виховання щасливої 

людини через проектування в неї доброго, через створення нового ставлення 

до людини, яке виражається у поєднанні вимогливості й поваги. 

Опертя на єдність педагогічного колективу, яка визначає якість роботи, 

є відмінною рисою етико-педагогічних поглядів А. Макаренка. У своїх 

наукових працях видатний педагог вивчав питання колегіальності й 

персональної відповідальності, співдружності досвідчених педагогів і 

початківців тощо. Великого значення вчений надавав вихованню почуття 

обов’язку, відповідальності й дисципліни в колективі. Зауважимо, що 

педагогічний колектив і колектив дітей А. Макаренко вважав єдиним 

колективом. У підсистемі відносин «учитель – учитель» головними 

цінностями видатний педагог уважав єдність, взаємну допомогу та 

вимогливість, що визначають стиль, тон життя колективу. У підсистемі 

«учитель – учень» учений підкреслював цінність бадьорого настрою, 

готовності до дій; почуття власної гідності, що базується на гордості за свій 
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колектив; захищеності, що гарантує учневі допомогу та підтримку; 

відповідальності як фундаменту цієї роботи. 

А. Макаренко підкреслював необхідність рівноправності вихователів і 

вихованців, яка б надавала їх взаємодії гуманістичного характеру, 

забезпечувала б права й свободи особистості. Найважливішою серед 

здібностей педагога-вихователя А. Макаренко визначав здібність відчувати й 

розуміти людську психіку, її глибину й особливості. До «золотих правил» 

педагогічної майстерності, які забезпечують рівноправність вихователя й 

вихованців, учений відносив: уміння впливати, переконувати, 

організовувати; володіння собою, своїм настроєм; розуміння ситуації 

психічного стану вихованців; надання вихованцям повної ініціативи й 

забезпечення умов для творчості; урахування порад і зауважень із боку 

вихованців тощо [312, с. 53]. 

Центральне місце в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (1918-

1970) посідає концепція гуманістичної педагогіки.  

Серед високих вимог до вчителя В. Сухомлинський виділяв насамперед 

вимогу бути авторитетом для дітей, який він розумів не як зверхність і 

відокремлення від дітей ерудицією, вимогами й формальним управлінням, а 

як багатогранні емоційні стосунки з дітьми в дружному колективі, де вчитель 

не лише наставник, а друг і товариш [313, с. 445]. 

Суть високої педагогічної культури В. Сухомлинський убачав у 

вихованості почуттів вчителя, уважаючи, що справедливість, сердечність, 

доброта, скромність, правдивість, душевність є основою педагогічної 

діяльності, найважливішим критерієм якої є почуття любові до дітей.  

Виховання всебічно розвиненої особистості В. Сухомлинський 

розглядав як єдність усіх його компонентів — розумового, морального, 

фізичного й естетичного. Моральне виховання він пропонував здійснювати 

шляхом ознайомлення вихованців із нормами загальнолюдської та 

національної моралі, пробудження моральних почуттів, вироблення 

моральних звичок. До наукового світогляду, стійких звичок високоморальної 
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поведінки дітей, на думку педагога, можна приводити через вправи в 

моральних вчинках. Ідеал майбутнього збігався в нього із загальнолюдським 

гуманістичним ідеалом, який утверджувався протягом віків і поєднував 

любов і повагу до людини з боротьбою за торжество справедливості, розуму, 

гуманізму, непримиримості до зла [313, с. 445]. 

Найважливішим етапом у творчості В. Сухомлинського стали  

60-70 роки. У цей період публікуються його монографічні роботи «Духовний 

світ школяра», «Формування моральних переконань молодого покоління», 

«Людина неповторна», «Моральний ідеал молодого покоління», 

«Народження громадянина», у яких він концентрує увагу на розумовому й 

моральному вихованні. Ці та інші наукові праці В. Сухомлинського 

збагатили концепцію виховання новими напрямами, серед яких чільне місце 

посіла педагогічна етика. 

З 60-х років ХХ століття інтерес до педагогічної етики значно 

підвищився, що сприяло її виділенню у відносно самостійний напрям у науці. 

Проблеми педагогічної етики отримали розвиток у працях 

Л. Архангельського, Е. Гришина, В. Писаренко, І. Писаренка, 

В. Чернокозової, І. Чернокозова Н. Юшманової, Я. Якубсона та інших 

дослідників. 

Проблеми формування педагогічної етики в майбутніх учителів 

досліджують сучасні українські педагоги І. Зязюн [189], Г. Васянович [104], 

О. Дубасенюк [168], І. Підласий [388], Г. Шевченко [578], В. Ягупов [588] та 

інші. Учені наголошують, що формування в студентів етичних знань 

доцільно здійснювати в контексті реальних суспільних процесів, відповідно 

до яких етичні знання виконують нормативну й ціннісно-орієнтувальну 

функцію. Адже саме етичні наукові знання активно сприяють утворенню у 

свідомості майбутнього вчителя морального ідеалу. 
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1.2. Особливості функцій учителя фізичної культури в етичному 

вихованні школярів 

 

Роль освіти в житті суспільства та його окремих членів постійно 

зростає, адже вона відіграє провідну роль у становленні людини як 

унікальної особистості, озброєнні її необхідними знаннями, формуванні 

світогляду та творчих здібностей, загальної культури, вихованні як патріота і 

громадянина. 

Значний комплексний вплив на формування в особистості 

відповідального ставлення до себе і розвитку духовних та моральних якостей 

надає фізичне виховання і спорт [414]. 

Фізичне виховання як складова частина загальної системи виховання 

має бути спрямовано на всебічний та гармонійний розвиток дитини. Тому 

завдання фізичного виховання школярів мають розумітися не тільки як 

фізичний розвиток та зміцнення здоров’я дитини, а й розвиток у неї 

моральних, духовних, вольових та інших особистісних якостей. 

Уроки фізичної культури забезпечують сприятливі умови для етичного 

виховання учнів. У змаганнях, фізичних вправах розкривається особистість 

дитини, виявляється її характер. Спортивна діяльність сприяє розвитку таких 

чеснот, як почуття честі, гідності, патріотизму, дисциплінованість, 

наполегливість, витримка, чесність, сміливість, тобто здійснюється 

комплексний підхід у становленні моральних і фізичних якостей особистості. 

У процесі занять фізичною культурою забезпечується формування 

вольових якостей особистості, моральної та фізичної готовності до 

переживання різних стресових станів. Долаючи труднощі, витримуючи 

навантаження, докладаючи вольові зусилля, людина бореться з такими 

негативними психологічними проявами, як повільність, слабкість, страх. В 

ході занять спортом людина вчиться мобілізувати волю, проявляти вольові 

якості для досягнення мети, учиться розраховувати сили, керувати 

поєдинком, ефективно діяти в умовах браку часу [528]. 
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Отже, фізичне виховання має відбуватись у тісному взаємозв’язу з 

етичним вихованням школярів, успіх якого залежить від особистості вчителя 

фізичної культури, від рівня його етичної компетентності. 

Учитель фізичної культури – це перш за все педагог, він не тільки 

навчає руховим діям, а й виховує особистість, формує її моральні принципи. 

Адже в спорті, як і в будь-якій іншій діяльності, важливо які мотиви керують 

поведінкою людини, яким шляхом досягається перемога. Виграти у 

змаганнях, порушуючи правила, чи програти, залишившись чесним – це той 

моральний вибір, який має зробити дитина на основі моральних переконань 

та етичних норм. Відстеження подібних ситуації з боку вчителя фізичної 

культури та за необхідності тактовне втручання допомагає учням уникнути 

аморальних дій та збагатити свій моральний досвід. 

Цілком погоджуємося з думкою Ю. Мусхаріної, що значною 

перешкодою в процесі фізичного виховання є невідповідність між закликами 

педагога і його особистим життям і переконаннями, адже особистість 

вчителя-наставника повинна бути зразком для наслідування. Учитель, 

авторитет якого ґрунтується на високих моральних чеснотах, здатен власним 

прикладом вплинути на переконання учнів, допомогти дитині в ситуаціях 

моральних колізій зрозуміти помилки, разом знайти вірне рішення. 

Н. Крутогорська слушно зазначає, що «майбутній вчитель фізичної 

культури має бути високоосвіченою, всебічно розвиненою, здоровою 

людиною, яка неухильно дотримується й реалізує здоровий спосіб життя, а 

свої фахові знання, вміння та навички передає молоді на високому 

професійному рівні» [270, с. 154]. 

Отже, особистість учителя фізичної культури виступає провідним 

фактором у прищепленні дітям норм етичної поведінки на заняттях з 

фізичної культури та в житті загалом. Учитель фізичної культури має 

втілювати у своїй педагогічній діяльності власні моральні переконання, 

цінності, принципи, а здатність до цього цілком залежить від етичної 
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підготовки, досвіду проведення занять з фізичної культури на засадах 

педагогічної етики. 

Як було зазначено, фізичне виховання має сприяти гармонійному 

розвитку особистості школяра. Ця мета конкретизується в загальних 

завданнях: освітніх, виховних та оздоровчих, вирішення яких обумовлює 

різноманітність функцій учителя фізичної культури. Аналіз наукових праць 

(В. Бабич [30], О. Богініч [79], Л. Єлісєєва [172], Л. Іванова [208]) дозволив 

з’ясувати, що вчитель фізичної культури має виконувати такі основні 

професійні функції: оздоровчу, освітню, виховну, комунікативну, 

організаційну.  

Оздоровча функція полягає у зміцненні й покращенні стану здоров’я 

школярів шляхом виконання різних видів рухових, фізичних вправ; 

формування в учнів необхідних для запобігання погіршення стану здоров’я 

умінь і навичок. 

Освітня функція передбачає надання школярам знань про техніку 

виконанням фізичних вправ, про методи загартовування організму, правила 

здорового способу життя, способи оздоровлення та підвищення 

працездатності; просвітницьку роботу з батьками учнів щодо фізичної 

культури. 

Виховна функція полягає у формуванні в школярів моральних 

цінностей, переконань, принципів, морально-вольових якостей, позитивної 

мотивації щодо здорового способу життя та занять фізичною культурою.  

Комунікативна функція передбачає забезпечення педагогічної 

взаємодії в умовах сприятливої морально-психологічної атмосфери 

спілкування, довіри в навчальному середовищі під час оздоровчої діяльності; 

налагодження взаємодії з батьками учнів, ділове спілкування з колегами і 

керівництвом навчального закладу щодо оздоровлення школярів; 

налагодження зв’язків та співпраці зі спортивними організаціями. 

Організаційна функція передбачає  організацію уроків фізичної 

культури та занять спортивних секцій, організації спортивних змагань; 
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планування та здійсненні контролю за ступенем оволодіння дітьми руховими 

діями, розвитком їхніх фізичних здібностей; оцінювання навчальних 

досягнень школярів та ефективності впливу форм і методів оздоровлення та 

фізичного виховання на загальний розвиток та стан здоров’я учнів. 

Під час виконання цих функцій важливо не допускати домінування 

однієї з них за рахунок інших. Адже нерідко можна спостерігати ситуації, 

коли вчитель із спортивною спрямованістю основну увагу зосереджує на 

фізичному розвитку школярів, нехтуючи виховними аспектами педагогічної 

діяльності. 

У процесі планування та організації діяльності школярів з фізичного 

виховання вчитель має враховувати завдання етичного виховання. У 

педагогіці виділяють такі завдання етичного виховання [299, с. 66-67]: 

• формування в учнів моральних понять, переконань; 

• виховання і розвиток у школярів моральних почуттів (любові до 

Батьківщини, відданості їй, національної самосвідомості, поваги до своїх 

батьків і рідних тощо); 

• прищеплення школярам навичок, звичок моральних дій; 

• виховання і закріплення у школярів позитивних рис характеру 

(доброти, чуйності, щедрості, совісності, чесності і терпимості); 

• формування потреб у самовдосконаленні і самовихованні. 

Ці завдання визначають основні напрями діяльності вчителя з етичного 

виховання школярів: моральна освіта, вироблення навичок і звичок 

моральної поведінки, формування морального досвіду, спонукання до 

морального самовдосконалення, моральний приклад. 

Моральна освіта передбачає формування у школярів знань про основні 

категорії, моральні вимоги, норми та принципи спортивної етики. Ці знання 

дозволяють школяреві зрозуміти суть та зміст явищ моральності у 

спортивній діяльності, на їх основі виховуються моральні переконання, 

пов’язані з емоційним ставленням особистості до своєї поведінки та 
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поведінки інших людей. Моральна освіта також передбачає розкриття 

сутності моральних цінностей у ході бесід, у різних навчально-виховних 

ситуаціях. 

Процес вироблення навичок і звичок моральної поведінки пов’язаний з 

необхідністю використання методів заохочення і покарання, вправ і 

привчання, які сприяють прояву і закріпленню моральних звичок і гідних 

способів поведінки. 

Формування морального досвіду учнів вимагає організації фізичного 

виховання як складової системи виховної роботи школи. Зміст рухової 

діяльності включає ситуації, які вчитель може використовувати для 

виховання моральних якостей особистості (дисциплінованість, 

відповідальність, гідність, честь, совість тощо). Спеціально підібрані вправи 

дозволяють учителю моделювати різноманітні виховні ситуації, що 

вимагають від школярів дотримання певної поведінки. Важливо 

роз’яснювати дитям моральну суть ситуацій, які виникають під час занять 

або в позанавчальній діяльності. Залучення дітей до аналізу реальних 

ситуацій, рефлексії почуттів сприятиме збагаченню морального досвіду 

школярів. 

Спонукання до морального самовдосконалення передбачає здійснення 

вчителем впливів (навіювання, переконання, особистий приклад тощо) на 

особистість школяра з метою формування в нього стійкої потреби 

підвищення свого рівня моральної культури. Важливо забезпечити дитині 

можливість відчути такі моральні почуття, як радість за спортивні 

досягнення однокласника, почуття відповідальності перед командою тощо. 

Відомо, що у вихованні дітей велике значення має моральний приклад, 

особливо особистий приклад учителя. Педагог має демонструвати школярам 

приклади прояву відомими спортсменами високих морально-вольових 

якостей, пояснюючи роль цих якостей у досягненні високих результатів і 

перемог у спорті. 
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Але, на жаль, у світі спорту іноді трапляються також випадки неетичної 

поведінки спортсменів, негідних, нечесних дій з точки зору професійної 

етики. Ці приклади також можуть слугувати фактором виховного впливу, 

тому вчителю фізичної культури доцільно використовувати такі факти як 

приклади неетичної поведінки, які не треба наслідувати. При цьому для 

досягнення успіху важливо дотримуватись важливої умови – виховання в 

колективі єдиної етичної позиції в процесі оцінки різних форм поведінки. У 

зв’язку з цим на вчителя фізичної культури покладається важлива 

відповідальність за власну етичну позицію та етичну поведінку. 

Реалізація завдань етичного виховання вимагає від учителя фізичної 

культури дотримання певних вимог: 

• вибір змісту, джерел, методів, прийомів виховання в залежності від 

вікових особливостей учнів; 

• урахування індивідуального досвіду школярів, їх позицій, виявлення 

суб’єктивної готовності до самовдосконалення; 

• розуміння ролі і місця в структурі уроку кожного виховного 

завдання; 

• забезпечення сумісної виховної діяльності школи, сім’ ї, інших 

виховних факторів; 

• тактовне та шанобливе ставлення вчителя до особистості дитини; 

• вивчення результатів виховного впливу та за необхідності 

коректування виховної діяльності [299]. 

Заняття фізичною культурою мають будуватися не просто як уроки з 

фізичного розвитку, не просто 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. 

Будь-яка ситуація, що виникає  під час занять фізичною культурою або 

у процесі спортивних змагань може бути використана з виховною метою. 
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Наприклад, якщо дитина відчуваю особисту провину за поразку своєї 

команди, то її почуття, душевний стан, обставини події можуть стати 

предметом подальшого аналізу з командою. При цьому слід намагатися 

робити моральні акценти таким чином, щоб школярі усвідомлювали, що 

людина – це не засіб для досягнення високих результатів у змаганнях, а перш 

за все – мета і найбільша цінність незалежно від фізичних даних чи успіху у 

спортивній діяльності. 

У процесі етичного виховання школярів учитель фізичної культури має 

донести до свідомості дітей, що для забезпечення моральності дій, поведінки 

у спортивній діяльності потрібне докладання не фізичних (зовнішніх), а 

морально-вольових (внутрішніх) зусиль. Наприклад, стримання негативних 

емоцій або бажань, які ведуть до нечесної спортивної гри, утримання від 

зловтіхи над спортивною поразкою іншої команди або невдачею суперника, 

здатність визнати свою провину, якщо перемога досягнута нечесним шляхом 

тощо.  

У процесі спілкування зі школярами вчитель фізичної культури 

повинен  бути для них гідним прикладом, він має давати дітям поради, 

вказувати на помилки, учити як поступати правильно. Проведення вчителем 

разом з дітьми аналізу власної поведінки та вчинків розвиває в них критичне 

мислення, привчає виявляти та долати в собі негативні риси та емоційні 

прояви, знаходити віру у свої можливості.  У результаті виховної роботи в 

школярів має сформуватися потреба у моральному самовдосконаленні, тобто 

усвідомленому розвитку власних етичних якостей та навичок поведінки. 

Уроки фізичної культури, позакласні спортивні заходи, робота 

спортивних секцій мають бути спрямовані на формування в школярів 

почуття колективізму, що виявляється в усвідомленому підпорядкуванні 

особистих інтересів суспільним інтересам, у товариській співпраці, 

готовності до взаємодії і взаємодопомоги, у взаєморозумінні, 

доброзичливості і тактовності, інтересі до проблем і потреб один одного 
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[122]. Сприятливі умови для формування в школярів почуття колективізму 

забезпечує проведення командних спортивних ігор. 

Специфіка спортивною діяльності посилює значення такого явища як 

взаємодопомога. Тому для привчання школярів до взаємодопомоги вчитель 

фізичної культури має запобігати таким проявам як глузування над фізично 

слабкими учнями, над їхніми невдачами. Важливо спонукати дітей 

допомагати більш слабким однокласникам долати труднощі, підтримувати в 

них віру у власні сили тощо. 

Забезпечення етичного виховання школярів на уроках фізичної 

культури вимагає вибору адекватних методів навчання. 

Вихованню моральних якостей особистості засобами фізичної культури 

сприяє використання ігрових та змагальних методів [511]. 

У виборі того чи іншого методу учитель фізичної культури має 

враховувати вікові особливості школярів. Ігрові методи більш доцільні для 

учнів молодшого шкільного віку, у роботі зі старшокласниками варто 

звертатися до методів змагального характеру. 

Використання ігрових методів сприяє розвитку в школярів 

ініціативності, самостійності, спритності, сили та витривалості. Ці методи є 

також дієвим засобом виховання таких моральних чеснот, як колективізм, 

товариськість, дисциплінованість та інших моральних якостей особистості. 

Гра сприяє розвитку мислення дитини: виявляється і розвивається вміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати і робити висновки [107]. 

Метод змагання ґрунтується на природній потребі людини в 

суперництві, лідерстві, самоутвердженні. Особливістю цього методу є 

зіставлення сил в умовах упорядкованого суперництва або боротьби за 

першість. Змагання є способом організації та стимулювання діяльності в 

різних сферах життя − у виробничій діяльності, в мистецтві (художні 

конкурси, фестивалі), у спорті тощо [107]. 
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Змагання є дієвим способом мотивації. У процесі змагання головними 

мотивами виступають: бажання бути кращим, схвалення учителем, 

товаришами, прагнення подолати труднощі. 

Переваги командних змагань для виховання в школярів моральної 

поведінки полягають у тому, що вони пов’язані з проявом взаємодопомоги, 

взаємної відповідальності за досягнення результатів. В умовах змагання 

дитина максимально виявляє свої можливості, демонструє здатність 

володіння собою в найскладніших ситуаціях [511]. 

Метод змагання відіграє важливу роль у вихованні таких морально-

вольових якостей: цілеспрямованості, ініціативи, рішучості, наполегливості, 

здатності долати труднощі. Проте необхідно пам’ятати, що фактор 

суперництва та пов’язані з ним відносини можуть не лише сприяти прояву 

позитивних особистісних якостей, але й негативних (егоїзму, надмірного 

честолюбства, пихатості тощо). Тому ефективність методу змагання в 

етичному вихованні школярів залежить від педагогічного керівництва та 

моральної особистості вчителя фізичної культури [306]. 

Отже, ефективність етичного виховання школярів в процесі занять 

фізичної культурою значною мірою залежить від поєднання форм навчальної 

та позакласної виховної роботи. Позакласна спортивна робота може 

проводитись за такими напрямами:  спортивні секції, що постійно діють у 

школі;  спортивні змагання між класами;  внутрішньошкільні спортивні 

свята, Дні здоров’я;  участь у різного роду спортивних змаганнях. 

Велика роль в організації таких заходів, спрямованих на етичне 

виховання школярів, належить учителю фізичної культури, що повинен 

виступати прикладом етичної поведінки для учнів, оскільки використовує, у 

першу чергу, власну особистість під час виконання професійних функцій. 

Лише особистість зі сформованою на належному рівні етичною культурою 

здатна сприяти формуванню етичних якостей і поведінки інших. 
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Висновки до розділу 1 

 

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. Модель 

педагога повинна відбивати в собі кращі якості особистості, адже він має 

бути взірцем для наслідування.  
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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 морального досвіду, спонукання до 

морального самовдосконалення, моральний приклад.  

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [33; 34; 35; 40; 43; 46; 

47; 53; 54; 57, 58, 64]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

2.1.  Суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури 

 

Переорієнтація сучасної фахової освіти на європейські стандарти 

передбачає підготовку компетентного фахівця, що вимагає якісних змін і 

нових концептуальних підходів у підготовці майбутніх учителів, здатних 

максимально реалізовувати свій професійний потенціал в умовах ринкової 

конкуренції. 

Орієнтація в навчально-виховному процесі на особистість дитини як на 

найвищу цінність зумовлює необхідність формування в майбутніх учителів 

фізичної культури етичної компетентності, яка включає знання й уміння в 

галузі педагогічної етики, морально-вольові якості, моральні настанови й 

цінності тощо. 

Діяльність учителя фізичної культури, заснована на загальнолюдських 

принципах моралі, створює сприятливі умови не тільки для фізичного 

розвитку школярів, а й для засвоєння цінностей етичної культури, дозволяє в 

системі виховних відносин обрати правильний підхід до кожного учня з 

метою найповнішого розкриття його як фізичних, так і духовних 

можливостей. 

Отже, етичний аспект діяльності вчителя постає одним із вирішальних 

факторів, який впливає на процес педагогічного спілкування та визначає його 

результати. З огляду на це етична компетентність має розглядатися як 

важлива складова професійної компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури. 



68 

 

 

 

Обґрунтування суті етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури пов’язано з розкриттям сутнісних характеристик 

ключових понять «етика», «професійна етика», «педагогічна етика», 

«професійна компетентність». 

Аналіз наукової літератури [140; 142; 143; 314; 331; 499] дозволив 

з’ясувати походження понять «етика» й «мораль». Етимологічно поняття 

«етика» походить від стародавнього грецького слова «етос» (грец. ethos), яке 

позначало стійку природу якогось явища, звичай, вдачу, характер. Згодом 

Аристотель, відштовхуючись від слова «етос» у значенні характеру, утворив 

прикметник «етичний» (ethicos), яким позначив особливий клас людських 

якостей – етичних чеснот і ввів поняття «етика» (еthika) для позначення 

сукупності етичних чеснот як особливої предметної галузі знання й для 

виділення цього знання як особливої науки [143, с. 4]. 

Найближчим аналогом грецького «ethos» було латинське слово «mos», 

яке перекладалось як вдача, звичай, характер, поведінка; властивість, 

внутрішня природа; закон, припис. Маючи на увазі цей комплекс значень, 

Цицерон, наслідуючи Аристотеля, утворив від іменника «mos» прикметник 

«moralis» (той, що стосується вдачі, характеру, звичаїв), а від нього пізніше 

виникло поняття «moralitas» (мораль), що було прямим аналогом етики [499, 

с. 9]. 

Незважаючи на те, що в первісному значенні слова «етика» й «мораль» 

позначали одне й те саме явище, у процесі культурно-історичного розвитку 

вони наповнювалися різним змістом. При цьому слово «етика» зберегло своє 

первісне значення, а мораль стала розглядатись як реальне явище, що нею 

вивчається. На сучасному етапі розвитку етика позначає філософську науку, 

предметом вивчення якої є мораль. 

Отже, поняття «етика» й «мораль» є близькими за змістом, але не 

тотожними. 

Проблемне поле етики як науки включає питання походження й 

природи моралі, які в процесі розвитку етичних учень розкривали основи 
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уявлень про належне у сфері моральної свідомості, про критеріальні основи 

моральної оцінки. 

Аналіз наукової літератури [18; 27; 117; 143; 162; 163; 314; 463; 499; 

580] засвідчує відсутність єдиного підходу до визначення поняття «мораль». 

Для розкриття його суті в першу чергу звертаємося до довідкової літератури. 

Так, у філософському словнику поняття «мораль» визначається (від лат. 

mores – звичаї) як одна з форм суспільної свідомості, соціальний інститут, 

який виконує функцію регулювання поведінки людей у всіх без винятку 

галузях суспільного життя [532, с. 254]. Мораль не має речового вираження, 

матеріального втілення в інститутах влади, апаратах управління, вона 

об’єктивується в мовленні, але перш за все мораль виявляється в ознаках і 

властивостях інших суспільних явищ.  

У сучасних дослідженнях мораль визначається як «система оцінок, 

застосовних до людських вчинків, їх цілей і результатів, що визначають їхню 

абсолютну цінність незалежно від конкретної користі й задоволення, що 

надаються ними», як «загальнолюдські норми й зразки поведінки, прийняті в 

деякому суспільстві»; «реально існуючий феномен, що має абсолютний, а не 

культурно-історичний характер» [580, с. 10]. 

Деякі вчені обґрунтовують суть моралі з позицій діяльнісного підходу, 

відповідно до якого мораль розглядається як: спосіб духовного 

самовизначення людини; продукт і результат міжлюдської, міжсуб'єктної 

взаємодії; явище, що іманентно притаманне людській діяльності. Так, 

Ю. Смоленцев визначає мораль як специфічний духовно-практичний спосіб 

взаємодії соціальних суб’єктів, громадське духовно-практичне ставлення 

[463]. На думку О. Титаренка, мораль є «таким оцінно-імперативним 

способом опанування дійсності, який регулює поведінку людей з точки зору 

протилежності добра і зла» [499, с. 98]. С. Анісімов розглядає мораль як 

властивість поведінки людини, як дії, що оцінюються з погляду їхньої 

значущості [18, с. 16]. 

Дещо іншу позицію висловлюють учені, які стверджують, що згідно із 
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загальними характеристиками моралі, поширеними в етиці, це явище існує у 

двох співвіднесених, але все ж різних іпостасях: 1) мораль як характеристика 

особистості, сукупність моральних якостей, чеснот (правдивість, чесність, 

доброта тощо); 2) мораль як характеристика відносин між людьми, 

сукупність моральних норм, вимог, заповідей, правил (не бреши, не кради, не 

вбий тощо). Відповідно до цього, учені аналізують мораль із двох позицій: 

перша – як моральний вимір особистості; друга – як моральний вимір 

суспільства [143, с. 6]. 

Згідно з першою позицією, мораль розглядається як мірило панування 

людини над самою собою, показник того, наскільки людина відповідальна за 

себе, за те, що вона робить. Це питання А. Гусейнов і Р. Апресян пов’язують 

перш за все з питанням про панування розуму над пристрастями. Розум 

втілює здатність людини до правильних, об’єктивних, зважених суджень про 

світ. Проте, як підкреслюють дослідники, розумна поведінка є морально 

досконалою тоді, коли вона спрямована на досконалу мету, тобто мету, яка 

вважається безумовною (абсолютною), визнається як вище благо [143]. У 

такому розумінні моральної поведінки відбивається її безумовний, 

безкорисливий характер. Іншими словами, націленість розуму на вище благо 

виявляється в добрій волі. В етиці під доброю волею мають на увазі те, що 

зазвичай називають щирим серцем. Поняття доброї волі розмежовує те, що 

людина робить від щирого серця, і те, що вона здійснює з міркувань користі. 

Добра воля як спонукання до дії не може залишатися фактом 

самосвідомості особистості та засвідчуватися лише в процесі самоаналізу. 

Мораль як вольове ставлення виявляється у сфері вчинків людини, які 

визначають її певне ставлення до інших людей [143]. З цієї позиції мораль 

розглядається як моральний вимір суспільства. 

Аналізуючи зв’язок моральної досконалості людини з характером її 

ставлення до інших людей, учені визначають, що мораль характеризує 

людину з погляду її здатності жити в людському співжитті. Моральні якості, 

як-то доброта, чесність, щедрість, милосердя, виявляються тільки у 
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відносинах з іншими людьми й описують саму якість цих відносин. 

Незважаючи на те, що із суспільним характером буття людини пов’язані не 

тільки моральні якості, а й уміння, навички, форми діяльності, саме мораль 

надає людському співжиттю самоцінний сенс. Тобто мораль відповідає не за 

ту чи іншу спрямованість людського співжиття, а за сам факт його існування 

як людського, вона уможливлює стосунки між людьми в усьому їхньому 

конкретному розмаїтті. Характерну особливість моралі становить єдність 

свободи волі й всезагальності (об’єктивності, загальнозначущості, 

необхідності), а її фундаментальним правилом є золоте правило: «(Не) роби 

по відношенню до інших так, як ти (не) хотів би, щоб інші вчиняли по 

відношенню до тебе» [143, с. 16]. 

У цілому ми погоджуємося з думкою А. Гусейнова та Р. Апресяна про 

існування двох основних напрямів дослідження моралі. Водночас звертаємо 

увагу й на те, що існує ще один важливий аспект цієї проблеми, а саме 

ставлення людини до всього навколишнього світу (природи, культурних 

надбань тощо), на який указують учені. Так, В. Малахов зазначає, що 

традиційний підхід до моралі як до сфери лише міжлюдських відносин 

залишає поза увагою важливу проблему морального ставлення людини до 

живої природи. Перегляду такого підходу сприяла глобальна екологічна 

криза, що ставить під загрозу існування життя на Землі. В. Малахов слушно 

зазначає, що сучасний стан моральної проблематики спонукає до перегляду 

антропоцентричної парадигми в етиці (тобто однобічної орієнтації на людину 

та її потреби) й «повернення на новому рівні до традиційного розуміння 

моралі саме як до певного модусу ставлення до дійсності, до світу загалом – 

як до конкретних людей і соціальних груп, так і до представників світу 

природи й цінностей культури, до Космосу в усій безмежності його 

потенційних уособлень, до абстрактно-загальних категорій буття, таких як 

радість, страждання, смерть, любов тощо» [314, с. 25]. 

Узагальнюючи викладені положення, можна констатувати, що мораль 

становить собою складне соціальне утворення, що має вираження: як 
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особлива форма суспільної свідомості, як вид суспільних відносин, як 

суспільні норми поведінки, що регулюють діяльність людей. Звідси мораль 

розглядаємо як «практично-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, 

який регулює поведінку людей з погляду принципового протистояння добра 

й зла» [314, с. 21], при цьому акцентуємо увагу на тому, що мораль є 

концентрованим виявом практичного, активно-перетворювального ставлення 

людини до життя. 

А. Донцов зазначає, що мораль зосереджує в теоретичній свідомості 

суспільства принципи, норми, ідеали, що виконують функцію регуляції 

поведінки людини [162, с. 11-12]. Аналізуючи взаємодію та співвідношення 

понять «мораль» і «моральність» учений визначає, що єдність цих понять 

полягає в тому, що вони відображають сферу належного. На відміну від 

моралі як форми суспільної свідомості, моральність має здебільше 

індивідуально зорієнтовану спрямованість. Вона може формуватися на рівні 

теоретичної свідомості та під впливом соціальної практики на підґрунті 

власного життєвого досвіду, завдяки впливу моральних норм, традицій і 

форм поведінки, що утворилися в певному соціально-культурному 

середовищі [162]. 

Моральні відносини людини й світу здійснюються завдяки різним 

функціям моралі, серед яких, поряд із регулятивною, виокремлюють оцінну 

[314], мотиваційну, конститутивну (мораль як вищий принцип над усіма 

формами регуляції поведінки людей), координаційну (забезпечує 

узгодженість і координацію взаємин й взаємодії людей) [220, с. 207-208]. 

Діяльність людської спільноти в будь-якому суспільстві стає 

можливою завдяки узгодженості та підкоренню певним загальноприйнятим 

законам. Саме мораль виконує функцію такого узгодження. Регулятивна 

функція моралі упорядковує спільну діяльність у всіх сферах суспільного 

життя – праці, навчанні, політиці, науці, сімейному житті тощо.  

Для позначення впливу моральних норм у трудовій сфері 

використовують поняття «професійна етика», яке розкривається у двох 



73 

 

 

 

основних аспектах: як ставлення до професійної діяльності; як норми 

взаємовідносин між суб’єктами діяльності. Праця на благо суспільства 

формує в людях високі моральні якості, такі як працелюбність, 

самовідданість, старанність [582].  

Аналіз науково-педагогічної літератури [104; 162; 381; 458; 568] 

дозволив з’ясувати, що поняття «професійна етика» тлумачиться як: 

професійна мораль, яка притаманна людям певної професії; сукупність 

моральних норм, що характеризують поведінку людини в професійній сфері, 

а також галузь етики, предметом якої є визначення й обґрунтування таких 

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, із якими він контактує за характером своєї діяльності. 

У сучасній науці професійна етика розглядається як кодекси поведінки, 

що забезпечують моральний характер тих взаємин між людьми, які 

випливають з професійної діяльності [458, с. 430]. 

Диференціація етики за окремим фаховими ознаками діяльності 

приводить до виділення конкретних сфер професійної етики, як-то 

лікарської, військової, юридичної, наукової, педагогічної тощо, предметом 

вивчення яких є специфічні особливості професійної моралі в певній галузі. 

Аналіз науково-педагогічної літератури [104; 162; 375; 381; 458; 459] 

показав, що поняття «педагогічна етика» позначає науку, предметом якої є 

моральна сторона професійної діяльності вчителя: моральна оцінка його 

професійної практики й усвідомлення її в специфічних формах, принципах і 

категоріях етики. 

На думку Е. Гришина та Ю. Соломона, «у порівнянні з іншими 

гуманітарними професіями відносини з колективом є специфічною 

особливістю педагогічної діяльності» [540, с. 37].  

Дослідники відзначають триєдину функцію педагогічної етики в 
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обґрунтуванні наукових основ організації морально-виховного процесу й 

управління ним: «1) збір інформації для опису стану об’єкта дослідження; 

2) пояснення й оцінка стану, тенденцій, закономірностей і механізмів 

виховного процесу; 3) розробка прогнозів, методів і рекомендацій для 

оптимального функціонування системи морального виховання, відповідних 

нормативних та оціночних систем». Для розуміння сутності педагогічної 

етики важливим є те, що вона включає в себе не тільки знання, що 

констатують, а й ті, що конструюють: це забезпечує можливість реалізації її 

перетворюючої функції [540, с. 165].  

Виділення педагогічної етики в самостійну галузь педагогічного знання 

зумовлено низкою факторів: розширенням сфери педагогічного впливу на 

суспільство; збільшенням чисельності залучених до сфери освіти; 

збільшенням термінів навчання, тобто знаходженням учнів під безпосереднім 

впливом педагогів; гострою необхідністю формування комплексу моральних 

якостей і сталої моральної свідомості [582]. 

Отже, педагогічну етику визначаємо як сукупність морально-етичних 

норм і принципів поведінки, взаємин і діяльності педагога в процесі 

вирішення професійно-педагогічних завдань. Педагогічна етика охоплює 

соціально значущі елементи суспільної моралі, виступає інтегративною 

характеристикою професійної діяльності вчителя, визначає морально-етичні 

вимоги до нього та відображає ступінь їх трансформації у свідомості й 

поведінці педагога (Л. Хоружа) [554]. 

До змістових структурних компонентів педагогічної етики 

Г. Васянович відносить моральну свідомість, моральну діяльність і моральні 

відносини. 

Учений розглядає моральну свідомість як форму суспільної свідомості, 

яка відображена й закріплена у вигляді моральних норм і правил поведінки 

людей у суспільному й особистому житті, і відносить до її структури такі 

основні елементи [104]: 

1) моральні знання, які є особливою формою духовного засвоєння 
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результатів пізнання, процесу відображення дійсності з погляду моральності 

(добра, справедливості, гідності), яка характеризується усвідомленням їх 

істинності; 

2) моральні почуття, які є формою суб’єктивного, безпосереднього 

переживаного морального ставлення особистості до явищ навколишньої 

дійсності, інших людей і їхніх вчинків, самої себе і власних дій. 

Наступний змістовий структурний компонент педагогічної етики є 

моральна діяльність, яка охоплює не лише просвітництво, самовиховання й 

досвід, а й мету, потреби, мотиви, засоби та результат діяльності. 

Моральні відносини представлені на рівні відносин з учнем 

(учнівським колективом), колегами й керівництвом школи, батьками й 

суспільством. 

За визначенням Г. Васяновича [104], теоретико-прикладними 

завданнями педагогічної етики в сучасних умовах є: 

• формування гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності, 

орієнтації особистості вчителя на моральне виховання учнів; 

• виявлення чинників, які сприяють зростанню рівня моральності 

педагога й учнів або, навпаки, гальмують цей процес; 

• дослідження зв’язку між моральним досвідом дітей і їхніх батьків; 

• розкриття механізмів взаємозв’язку, гармонії моральних і 

професійних якостей учителя; 

• дослідження механізму вдосконалення морально-правових відносин 

між особистістю педагога й суспільством; 

• розв’язання проблем моральної мотивації педагогічної діяльності, її 

морального, матеріального стимулювання й суспільного визнання. 

З огляду на важливість завдань, які вирішує педагогічна етика, можна 

стверджувати, що вона є основою педагогічного спілкування, а отже, має 

стати невід’ємною складовою підготовки майбутніх учителів, зокрема 

учителів фізичної культури.  
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Зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

характеризується системою здатностей і вмінь розв’язувати проблеми й 

завдання майбутньої професійної діяльності. 

Професійна діяльність учителя фізичної культури має складну 

структуру й значні відмінності на тлі інших педагогічних професій. Вона 

знаходиться в безпосередньому зв’язку з вихованням школярів і спрямована 

на гармонійний фізичний і моральний розвиток молодого покоління. 

Педагогічний обов’язок учителя фізичної культури полягає в розкритті в 

дитині позитивних якостей, сприянні розвитку морально-вольових якостей, 

підтримці впевненості дитини у своїх силах, тобто не тільки сприяє розвитку 

фізичних здібностей школярів, а й виховує їх, формує особистісні якості, 

мотиви, інтереси, цінності. Як зазначає Ж. Бережна, ці мотиви проявляються 

й розкриваються в процесі занять фізичною культурою, а це викликає 

необхідність дотримуватися певних норм спортивної етики, виховувати 

спортивну працелюбність, волю й інші особистісні якості та властивості 

спортивного характеру. При цьому вчитель сам має демонструвати відповідні 

установки, інтереси, прагнення й особистісні риси, такі як чесність, 

відвертість, співробітництво, прагнення допомогти вихованцю [68]. 

Педагогічна етика вчителя фізичної культури реалізується в його 

комунікативних здібностях. Серед найбільш поширених виховних методів і 

форм впливу на свідомість школяра виділяють настанови й зауваження 

рекомендації й поради, які визначають ставлення учня до занять фізичною 

культурою. 

Наведена характеристика професійної діяльності вчителя фізичної 

культури показує вагомість моральних якостей особистості вчителя у 

фізичному вихованні школярів. Його здійснення вимагає від випускників 

вищих педагогічних навчальних закладів відповідної підготовки, яка має 

включати зміст педагогічної етики поряд із професійними знаннями, 

вміннями й навичками. 

Педагогічна етика вивчає суть принципів педагогічної моралі та її 
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основних категорій. Вона оперує такими поняттями етики, у яких 

відбиваються риси педагогічних поглядів, діяльності й відносин. У першу 

чергу до таких понять можна віднести професійний педагогічний обов’язок, 

педагогічну справедливість, педагогічний такт, толерантність. 

Поняття «професійний обов’язок» відбиває сукупність професійних 

вимог і моральних приписів, що стосуються діяльності вчителя. Зміст цього 

поняття поєднує моральні вимоги як до характеру вчинків і взаємовідносин 

учителя у педагогічній діяльності, так і до його особистих якостей.  

Поняття «справедливість» у загальному значенні відображає 

відповідність між роллю окремих людей і суспільних інститутів у житті 

суспільства та їхнім реальним становищем. У науковій літературі це поняття 

визначається як  «одна з форм загальної моральної оцінки, специфіка якої 

пов’язана з дотриманням заходів об’єктивності імперативної та оцінної 

функції свідомості, а також застосовуваних по відношенню до людини 

громадських санкцій» [27, с. 196].  

У педагогічній моралі справедливість виступає мірилом об’єктивності 

вчителя стосовно його оцінки поведінки школярів, їх ставленні до навчання, 

суспільно корисної діяльності тощо. 

Важливо, що категорію справедливості пов’язують з категорією добра. 

«Справедливість можна вважати мінімумом добра в тому сенсі, що вона теж 

добро. Але справедливість – це відплата; добро само не відплачує, а просто 

дає. Справедливість вимірює, добро безмірне» [510, с. 83]. 

Не менш важливим у професійній етиці є поняття «честь». Воно 

характеризує почуття гордості людини на підставі визнання суспільством її 

заслуг. Почуття чести  зумовлює прагнення особистості підтримати свою 

репутацію, а також репутацію тієї соціальної або професійної спільності, до 

якої вона належить.  

Близьким за суттю до поняття «честь» є поняття «гідність». Останнє 

характеризує визнання права особистості на повагу з боку спільноти. Це 

право як правило ґрунтується на моральній цінності вчинків та особистісних 
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якостей людини, на запереченні й неприйнятті  того, що принижує її гідність.  

Внутрішнім регулятором поведінки людини виступає почуття совісті, 

підгрунттям якого є глибоке усвідомлення громадського обов’язку. У 

контексті педагогічної етики поняття совісті наповнюється специфічним 

змістом. Совість учителя є виразником його внутрішньої етичної культури 

[381, с. 86]. Ця чеснота є своєрідним внутрішнім спостерігачем, який строго 

контролює дотримання вчителем моральних норм, принципів, що 

випливають із педагогічного обов’язку. Вплив педагогічної совісті на 

поведінку педагога може бути різноманітним: від спонукання до 

виправданого ризику до утримання від певних непрофесійних дій. Почуття 

совісті тісно пов’язано з усвідомленням учителем моральної відповідальності 

за свої дії. 

Важливим чинником успішної  педагогічної діяльності виступає 

авторитет учителя, який засновується на сукупності особистісних та 

професійних якостей педагога. У етичному вченні поняття «авторитет» 

позначає силу, владу, вплив, які засновані не на примусі, а на визнанні 

суспільством моральних чеснот особистості. 

Педагогічний авторитет визначає моральний статус учителя у школі. 

Дійсно шановний учитель здатен впливати як на поведінку вихованців, так і 

на думку своїх колег тощо. Отже, одним із важливих завдань педагогічної 

етики є  з’ясування моральних основ авторитету учителя.  

Розкриття суті етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури потребує аналізу базових понять «компетенція», «компетентність» і 

похідного поняття «професійна компетентність», яке формується на основі 

базових понять, має менший ступінь узагальнення й безпосередньо пов’язано 

з досліджуваною проблемою. 

Аналіз наукових праць [8; 67; 87; 118; 139; 183; 243; 251; 359; 415] 

щодо понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність» 

свідчить про їхню складність і багатоаспектність. Визначення змісту цих 

понять викликає широкі дискусії в науковому світі, зумовлені різними 
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підходами в розстановці акцентів, визначенні пріоритетів з огляду на 

специфіку певної професійної діяльності. 

Як свідчать дослідження вчених світового досвіду професійної 

підготовки фахівців різних галузей (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина [251] 

та інші), у більшості європейських країн визначення та відбір ключових 

компетентностей стає важливим методологічним і дидактичним завданням, 

вирішення якого суттєво впливає на конструювання державних освітніх 

стандартів, навчальних програм, методичного супроводу процесу навчання, 

систем оцінювання результатів освіти. 

Групою експертів Швейцарії, США та Канади розроблено програму 

«Визначення та відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні 

засади», у якій поняття компетентності визначається як здатність успішно 

задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати 

поставлені завдання; кожна компетентність будується на комбінації 

взаємовідповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, 

емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна 

мобілізувати для активної дії. Ключові компетентності становлять основний 

набір найзагальніших понять, які мають бути деталізовані в комплекс знань, 

умінь, навичок, цінностей і відносин за навчальними або професійними 

галузями та життєвими сферами [475]. 

У процесі спільного обговорення проблеми визначення 

компетентностей дослідники різних країн розробили власні класифікації на 

основі загальних рекомендацій. Так, педагоги Австрії розрізняють такі 

ключові компетентності, як предметна, особистісна, соціальна, 

методологічна. У деяких країнах впроваджено поняття «культурна 

компетентність», що виявляється в сприянні розвитку творчості, 

інноваційного осмислення й підприємництва; підвищенні стандартів 

викладання та навчання; створенні оточення, яке сприяє інтеграції в життя 

суспільства [475]. 

Важливим внеском у розробку компетентнісного підходу у сфері 
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професійної діяльності є наукові праці І. Зимньої, Н. Кузьміної, А. Маркової, 

О. Овчарук, О. Пометун, А. Хуторського, В. Шадрікова та інші вчених.  

Так, А. Хуторський поняття «компетенція» розуміє як сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів, 

процесів і є необхідними для якісної продуктивної діяльності»; а 

компетентність розглядає як «володіння людиною відповідною 

компетенцією, що включає особистісне ставлення до неї й предмета 

діяльності. Зіставляючи поняття «компетенція» й «компетентність», учений 

визначив, що компетенція становить собою відчужену, попередньо задану 

вимогу до освітньої підготовки фахівця, а компетентність – уже набуту 

особистісну якість [252].  

І. Зимня пояснює, що саме компетентність є актуальним проявом 

компетенції як «прихованого», потенційного й визначає компетентність як 

інтелектуально й особистісно-зумовлений досвід соціально-професійної 

життєдіяльності людини, що ґрунтується на знаннях [183]. 

На думку Є. Огарєва, компетентність є оцінною категорією, вона 

характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі 

суспільного розвитку праці, маючи на увазі рівень розвитку його здатності 

виносити кваліфіковані судження, приймати адекватні та відповідальні 

рішення в проблемних ситуаціях, планувати й здійснювати дії, що приводять 

до раціонального й успішного досягнення поставлених цілей. За визначенням 

ученого, компетентність складається з таких головних компонентів: глибоке 

розуміння суті виконуваних завдань і вирішуваних проблем; гарне знання 

досвіду, наявного в цій галузі, активне оволодіння його кращими 

досягненнями; уміння вибирати засоби й способи дії, адекватні конкретним 

обставинам місця та часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; 

здатність вчитися на помилках і вносити корективи в процесі досягнення 

цілей [359, с. 10]. 

М. Чошанов висловлює думку, що компетентність виражає значення 
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традиційної тріади «знання, уміння, навички» і служить сполучною ланкою 

між її компонентами. Компетентність у широкому сенсі може бути визначена 

як поглиблене знання предмета або освоєне вміння. На думку вченого, 

компетентного фахівця відрізняє здатність серед безлічі рішень вибирати 

найбільш оптимальне, аргументовано спростовувати неправдиві рішення, 

брати під сумнів ефектні, але не ефективні рішення – словом, володіти 

критичним мисленням. Окрім цього, компетентність передбачає постійне 

оновлення знання, володіння новою інформацією для успішного вирішення 

професійних завдань у певний час, у певних умовах. Іншими словами, 

компетентність – це здатність до актуального виконання діяльності [573]. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

компетентність включає в себе як змістовий (знання), так і процесуальний 

(уміння) компоненти. 

Компетентна людина повинна не тільки розуміти суть проблеми, а й 

уміти вирішувати її практично, тобто володіти методом («знання плюс 

уміння») рішення. Причому, залежно від конкретних умов вирішення 

проблеми, компетентний фахівець може застосувати той чи інший метод, 

який найбільш підходить до конкретних умов. Варіативність методу – це 

третя важлива якість компетентності, поряд із мобільністю знання й 

критичністю мислення. «Формула компетентності», на думку М. Чошанова, 

може мати такий вигляд: компетентність – мобільність знання плюс 

гнучкість методу плюс критичність мислення [573, с. 6]. 

Отже, вивчення наукових праць показує, що поняття «компетентність» 

розкривається як: сукупність певних знань, умінь, навичок і ставлень, що 

дають змогу вирішувати визначені проблеми (В. Болотов [84], В. Краєвський 

[269] та інші); якість, властивість людини, індивідуальна характеристика 

ступеня її відповідності висунутим вимогам (А. Маркова [323] та інші); 

здатність до виконання певної діяльності (С. Бондар [87] та інші); показник 

високого ступеня освіченості, обізнаності людини, результат накопичення 

нею багатого життєвого досвіду (І. Зимня [183], С. Локшина [251] та інші). 
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Узагальнення різних підходів учених до розуміння суті зазначеного 

поняття дало можливість розкрити компетентність як результат оволодіння 

людиною певною компетенцією, що передбачає наявність в особи 

достатнього рівня сформованості знань, умінь, особистісних якостей і 

досвіду здійснення певної діяльності. У свою чергу компетенцію розглянуто 

як певну попередньо задану вимогу (норму) до підготовки людини, яка є 

сукупністю особистісних властивостей (знань, умінь, навичок тощо), 

необхідних для якісної продуктивної діяльності стосовно певних визначених 

предметів і процесів. 

У педагогічній науці результатом підготовки майбутніх учителів на 

засадах компетентнісного підходу визначають професійно-педагогічну 

компетентність. Це поняття вперше було розглянуто Н. Кузьміною. На думку 

дослідниці, професійно-педагогічна компетентність складається з таких 

компонентів: спеціальна компетентність у галузі дисципліни, що 

викладається; методична компетентність у галузі формування знань, умінь в 

учнів; соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування; 

диференційно-психологічна компетентність у галузі мотивів, здібностей, 

спрямованості учнів; аутопсихологічна компетентність у галузі достоїнств і 

недоліків власної діяльності й особистості [274, с. 90]. 

На думку І. Зимньої, у професійної компетентності слід виділити такі 

складові: мотиваційний компонент (готовність до прояву компетентності); 

когнітивний компонент (володіння знаннями змісту компетентності); 

поведінковий компонент (досвід прояву компетентності в різноманітних 

стандартних і нестандартних ситуаціях); ціннісно-смисловий компонент 

(ставлення до змісту компетентності й об’єкта її застосування); емоційно-

вольовий компонент (регуляція процесу та результату прояву 

компетентності) [183]. 

О. Дубасенюк розроблено структуру професійно-педагогічної 

компетентності у сфері виховання, до складу якої входять: компетентність у 

галузі теорії й методики виховного процесу; компетентність у галузі фахових 
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предметів і знання того, як зробити процес навчання провідним засобом 

виховання учнів; соціально-психологічна компетентність у галузі процесів 

спілкування; диференційно-психологічна компетентність у сфері мотивацій, 

здібностей, спрямованості учнів; аутопсихологічна компетентність у сфері 

достоїнств і недоліків власної діяльності й особистості [168, с. 12]. 

А. Маркова в структурі професійної компетентності виокремлює такі 

складові: спеціальна компетентність (володіння професійною діяльністю на 

достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший 

професійний розвиток); соціальна компетентність (володіння спільною 

професійною діяльністю, співпрацею, а також прийнятими в певній професії 

прийомами професійного спілкування; соціальна відповідальність за 

результати своєї професійної праці); особистісна компетентність (володіння 

прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, засобами 

протистояння професійним деформаціям особистості); індивідуальна 

компетентність (володіння прийомами саморегуляції й розвитку 

індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного зростання, 

здатність до індивідуального самозбереження, непідвладність професійному 

старінню, уміння організувати раціонально свою працю) [323, с. 34]. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень (О. Євсюков, С. Золотухіна, 

Л. Зеленська, Л. Карпова, В. Лозова, В. Пікельна, О. Савченко, В. Свистун, 

Т. Сущенко, Л. Хоружа та інші) дозволив з’ясувати, що професійна 

компетентність представляє собою інтегральну характеристику 

особистісних якостей фахівця, яка відбиває рівень знань, умінь, професійного 

досвіду, необхідних для досягнення мети, готовність реалізувати свій 

професійний потенціал, а також усвідомлення відповідальності за свої 

рішення і дії. 

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, 
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комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси» [300]. 

Аналізуючи сутнісні характеристики професійної компетентності 

вчителя, ми дійшли висновку, що попри різноманітність трактовок і змісту 

складових цього поняття більшість дослідників виділяють такі елементи 

компетентності, які відповідають за моральну регуляцію дій педагога. Це 

підтверджує правомірність виділення в загальній структурі професійної 

компетентності вчителя етичної складової, яка розширює професійні 

можливості педагога та виявляє себе як здатність до етичного керівництва 

педагогічним процесом, здатність взаємодіяти з усіма суб’єктами навчально-

виховної діяльності на засадах професійної та педагогічної етики. 

Поняття етичної компетентності педагога як системної характеристики 

та базової складової професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

уперше було сформульовано Л. Хоружею. На думку дослідниці етична 

компетентність учителя – це «складне індивідуально-психологічне 

утворення, яке інтегрує в собі професійні теоретичні знання, ціннісні 

орієнтації, особистісні якості та практичні вміння педагога у сфері 

професійної етики, що забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки 

згідно професійно-педагогічних норм» [561, с.16]. Л. Хоружа розглядає 

етичну компетентність як інваріантну характеристику, яка, з одного боку, 

відображає відпрацьовану досвідом систему професійних норм і правил 

поведінки педагога, з іншого, – є психолого-педагогічним інструментом його 

впливу через особистісну поведінку на внутрішній світ дитини.  

Розглядаючи суть етичної компетентності сучасного вчителя, 

Л. Хоружа визначила певні здатності вчителя, які можуть бути прикладом 

прояву етичної компетентності. Найголовнішими серед них, на нашу думку, 

є такі: усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного характеру норм, 

принципів педагогічної етики; реалізація в професійній поведінці стратегії й 

тактики етично адекватного спілкування з учасниками навчально-виховного 

процесу; здійснення етичної рефлексії [559]. 

Ми етичну компетентність майбутнього вчителя фізичної культури 
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розуміємо як інтегровану, специфічну й динамічну якість, яка містить у собі:  

• сформованість етичних знань (знання моральних норм, основ 

професійної етики й педагогічної деонтології); 

• сформованість етичних умінь, які забезпечують етичну поведінку та 

готовність до морального виховання учнів; 

• морально-педагогічне мислення; 

• усвідомлення ролі фізичної культури в становленні етичної 

компетентності особистості; 

• стриманість негативних реакцій; 

• виражену емпатію: співчуття до учнів, батьків, колег, інших людей; 

• вихованість морально-вольових якостей (цілеспрямованість, 

тактовність, толерантність, відповідальність, наполегливість тощо); 

• оптимальний стан моральних ставлень до навчання, товаришів, 

самого себе тощо; 

• прагнення до морального самовдосконалення. 

Етична компетентність забезпечує готовність майбутнього вчителя 

фізичної культури до етично адекватної поведінки в педагогічних ситуаціях 

морального вибору. Показниками етичної компетентності можуть виступати 

характеристики, які відбивають її ціннісні, когнітивні, поведінкові, емоційні 

та особистісні аспекти, а саме: сформованість моральних цінностей, 

усвідомлення соціальної ролі вчителя фізичної культури в підвищенні 

морального рівня молодого покоління; рівень засвоєння відповідних 

професійних знань і вмінь; моральна регуляція власних дій; рівень 

сформованості професійно-особистісних якостей; виявлення здатності 

здійснювати рефлексію й на цій основі корегувати власну поведінку та 

діяльність, адекватність самооцінки. 

Отже, інтегруючи сутнісні характеристики ключових понять 

дослідження, етичну компетентність учителя розкриваємо як складне 

особистісне утворення, що характеризується сукупністю професійно-етичних 
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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. Звідси 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 

належну поведінку й професійну діяльність майбутнього фахівця відповідно 

до норм професійної етики й сприяють ефективності професійної 

підготовки майбутнього педагога до виховної роботи.  

Етична компетентність розширює професійні можливості вчителя 

фізичної культури, оскільки, з одного боку, відображає відпрацьовану 

досвідом систему професійних норм і правил поведінки й діяльності 

педагога, з іншого, – є психолого-педагогічним інструментом його впливу 

через особистісну поведінку на внутрішній світ дитини. Водночас етична 

компетентність дає можливість учителю особливим способом будувати 

педагогічний процес і взаємодіяти з усіма його суб’єктами. 

На підставі аналізу наукових підходів до визначення структури етичної 

компетентності з урахуванням концептуальних основ нашого дослідження 

визначаємо структуру етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури, що включає такі компоненти: професійно-мотиваційний, емоційно-

чуттєвий, когнітивно-настановчий, операційно-поведінковий, рефлексивно-

самотворчий.  

Професійно-мотиваційний компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури становлять етично-гуманістичні 

цінності педагогічної професії, норми педагогічної етики й особистісне 

ставлення до них. 

Емоційно-чуттєвий компонент передбачає прояв студентом адекватних 

емоцій і почуттів у різних ситуаціях, прагнення відчути емоційно-
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психологічний стан іншої людини, здатність до співчуття, співпереживання. 

Когнітивно-настановчий компонент передбачає сформованість 

сукупності загальноетичних (основні категорії етики; моральні норми та 

моральні принципи; загальні морально-етичні вимоги до поведінки й 

спілкування, етикет і культуру спілкування) і професійно-етичних (основи 

педагогічної етики; норми, принципи, основні положення педагогічної 

конфліктології; психологічні основи педагогічної комунікації та взаємодії; 

способи професійно-етичного самовиховання) знань. 

Операційно-поведінковий компонент передбачає сформованість у 

майбутнього вчителя вмінь і навичок, що забезпечують етичність його 

поведінки в різних видах професійної підготовки й реальній професійній 

діяльності та включає групи загальноетичних і професійно-етичних умінь. 

Рефлексивно-самотворчий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя характеризує його здатність до рефлексивно-етичної 

інтерпретації власної поведінки та діяльності й дій і вчинків суб’єктів 

педагогічного процесу. 

 

2.2. Зміст структурних компонентів етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури 

 

Цілісність і системність процесу формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури вимагає єдності його змістових, 

функціональних та особистісних компонентів, орієнтованих на формування в 

студентів моральної свідомості, морально-етичних особистісних якостей, 

готовності до морально-етичної поведінки на основі гуманістичних ціннісних 

орієнтацій, здійснення морального вибору в ситуації невизначеності. 

У результаті осмислення й порівняння різних наукових підходів до 

визначення структури етичної компетентності з урахуванням 

концептуальних основ нашого дослідження нами була визначена структура 

етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, що включає 
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професійно-мотиваційний, емоційно-чуттєвий, когнітивно-настановчий, 

операційно-поведінковий, рефлексивно-самотворчий компоненти, кожний із 

яких характеризується певним змістом. 

Професійно-мотиваційний компонент. Цей компонент є 

домінантним, системоутворювальним, оскільки в ньому відбито гуманістичні 

педагогічні цінності, моральні норми, які відіграють головну роль у професії 

вчителя, визначають його професійно-етичну суб’єктну позицію в процесі 

професійної підготовки й подальшій педагогічній діяльності. 

Цей компонент пов’язаний, передусім, із визначенням майбутнім 

учителем значущості етичної компетентності для вдосконалення 

професіоналізму; цілями й мотивами власної професійної підготовки, 

суспільно-професійної поведінки й тими зразками, ідеалами, вищими 

моральними цінностями, якими він керується та які є орієнтиром у його 

професійному становленні. Указаний компонент характеризується 

професійно-етичними ціннісними ставленнями, ціннісним сенсом діяльності, 

морально-духовним самовизначенням особистості. 

Усвідомлення майбутніми вчителями значущості етичної 

компетентності пов’язано з формуванням у них позитивної мотивації до 

засвоєння її змісту. Адже для усвідомлення змісту предмета діяльності 

потрібно, щоб він зайняв у діяльності людини структурне місце мети дії й, 

отже, вступив у відповідне відношення з мотивом цієї діяльності. 

Аналіз психологічної літератури засвідчив відсутність спільності 

поглядів на сутність мотивації, її ролі в регуляції поведінки. У дослідженнях 

психологів поняття мотивації розуміється по-різному: як сукупність 

факторів, що визначають поведінку (К. Мадсен); як сукупність мотивів 

(К. Платонов); як спонукання, що викликає активність організму й визначає її 

спрямованість (А. Петровський, М. Ярошевський); як сукупна система 

процесів, що відповідають за спонукання й діяльність (В. Вілюнас); як 

динамічний процес формування мотиву (Є. Ільїн). 

Загалом можна констатувати, що всі визначення надаються під 
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впливом двох позицій: структурних і функціональних. У першому випадку 

мотивація розглядається як сукупність мотивів; у другому – як процес, 

механізм утворення мотивів. 

У більшості випадків під мотивацією мають на увазі детермінацію 

поведінки. З огляду на те, що детермінантами активності людини можуть 

виступати як зовнішні, так і внутрішні стимули, у психології розрізняють два 

типи мотивації: зовнішньоорганізовану й внутрішньоорганізовану [198]. 

Зовнішньоорганізована мотивація пов’язана з факторами 

навколишнього середовища, які спонукають людину до певних дій. На 

мотивацію впливають такі фактори, як ситуації, обставини, психологічний 

вплив інших людей, який може мати вигляд прохання, вимоги, поради, 

навіювання, натяку тощо й набувати характеру інформування, 

інструктування, стимулювання, заборони. Говорячи про зовнішню 

мотивацію, мають на увазі фактори, що впливають на прийняття рішення й 

силу мотиву, у тому числі мають на увазі й приписування самою людиною 

цим факторам вирішальної ролі в ухваленні рішення. Є. Ільїн наголошує, що 

ці фактори набувають значення для мотивації тільки тоді, коли стають 

значущими для людини, для задоволення потреби, бажання. Тому зовнішні 

фактори повинні в процесі мотивації трансформуватися у внутрішні. 

Внутрішньоорганізована мотивація пов’язана з особистісними 

диспозиціями (потребами, установками, інтересами, потягами, бажаннями) й 

виявляється в особистій зацікавленості змістом діяльності та її результатами, 

в усвідомленні значущості виконуваної роботи, у свободі дій, прагненні 

реалізувати свої знання, уміння, досвід, розвинути здібності. Така мотивація 

включає мету як передбачуваний образ результату, на досягнення якого 

спрямована дія людини. Основою формування мети в людини є її предметна 

діяльність, спрямована на перетворення навколишнього світу. Ефективнішою 

виявляється та система факторів, яка впливає і на зовнішню, і на внутрішню 

мотивацію [198]. 

Аналіз психологічної літератури [292; 431] дозволив з’ясувати, що 
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мотиви виступають внутрішньою рушійною силою, яка спонукає людину до 

активних дій або до певного типу поведінки та визначає її спрямованість, а 

джерелом спонукальної сили мотиву виступають потреби. 

У психології поняття потреби визначається як внутрішній стан 

психологічного або функціонального відчуття нестачі чого-небудь. За 

визначенням Б. Додонова, потреби становлять собою внутрішню програму 

життєдіяльності людини, предмет якої може виступати для людини в трьох 

видах: як «річ у собі», коли відповідний матеріальний чи ідеальний об’єкт ще 

«не впізнаний» індивідом або зовсім невідомий йому; як цінність, коли 

індивід упізнає в предметі саме те, чого потребує; як мотив, якщо предмет 

потреби не лише впізнаний як такий, але й спричиняє певний акт 

цілепокладання [161, с. 126-130]. 

Роль мотиву виконують тільки ті потреби, які в конкретній ситуації 

набувають найбільшої об’єктивної й суб’єктивної значущості. Процес 

мотивації діяльності пов’язаний передусім з усвідомленням потреб. У 

процесі мотивації людина не тільки усвідомлює свої потреби, способи й 

засоби їх задоволення, а й пов’язує їх із певним предметом діяльності, що й 

визначає її спрямованість [292; 431]. 

За визначенням науковців, спрямованість становить інтегроване 

утворення, у структуру якого включені найбільш стійкі спонукання, що 

впливають на діяльність людини, визначають її вибір, рівень реалізації та 

якість [384; 439]. 

Спрямованість як динамічна функціональна структура включає в себе 

низку елементів різного ступеня складності ієрархії. К. Платонов 

виокремлює такі структурні елементи спрямованості: прагнення, бажання, 

намір, інтерес, схильність, ідеал, світогляд, переконання. Останній із 

перелічених елементів уважається найвищою формою спрямованості, під 

якою розуміють систему знань, підкріплених почуттями, завдяки яким 

досягається узгодженість ідеалів й активності людини, її готовності боротися 

за втілення власних цінностей у житті [384]. 
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Моральна спрямованість особистості зумовлюється її моральними 

потребами. За визначенням Л. Архангельського, моральна потреба 

ґрунтується на соціально-психологічному зв’язку індивідів зі спільнотою, до 

якої вони належать. Такі потреби є стійким психічним станом людини й 

визнаються вищими соціальними потребами, що виражають добровільне й 

безкорисливе прагнення людини творити добро, справедливість, 

викорінюючи зло. 

У контексті нашого дослідження цінною є думка Г. Васяновича, що 

суспільна потреба активізує діяльність учителя в тому випадку, якщо стає 

усвідомленою, тобто перетворюється на його власну потребу. Ефективний 

«перехід» суспільно-громадської потреби на рівень індивідуальної свідомості 

вчителя забезпечується шляхом створенням реальних можливостей для 

участі в реалізації цієї суспільно-громадської потреби. Важливо, що 

внутрішня сила моральної потреби залежить не лише від соціально-

психологічної налаштованості особистості, ступеня залежності її від 

середовища, а й від вихованості, яка разом з іншими чинниками визначає її 

моральні позиції [104, с. 48-49]. 

Досліджуючи проблему мотивації особистості до навчальної 

діяльності, О. Карпова висловила думку, що мотиваційну сферу особистості 

слід розглядати як структуру, до складу якої можуть входити утворення, 

локалізовані на різних рівнях особистісної організації. Особистісні 

утворення, вбудовуючись у мотиваційну систему та набуваючи динамічного 

потенціалу, значною мірою забезпечують формування мотивації 

самодетермінації, самоактуалізації й самореалізації особистості [222]. 

З огляду на це важливим є виявлення особистісних утворень, які 

визначають мотивацію етичної поведінки майбутнього вчителя. 

Низка науковців (Є. Бондаревська [88], В. Сухомлинський [479], 

І. Харламов [552] та інші) визначає, що мотиваційну основу свідомості 

індивіда становлять цінності, переконання, які перебувають у тісному зв’язку 

з ідеалами та почуттями. 
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Інтеріоризація цінностей у внутрішню структуру особистості 

розкривається через поняття «ціннісні орієнтації», які в психологічній 

довідковій літературі визначаються як відображення в свідомості людини 

цінностей, які визнаються нею як стратегічні життєві цілі й загальні 

світоглядні орієнтири. Також зазначається, що загальноприйнятою є думка, 

що цінності відносяться до аспекту мотивації, а ціннісні орієнтації – це 

суб’єктивні концепції цінностей або соціальних установок. 

За визначенням М. Васильєвої, поняття цінностей відбиває загальні 

норми та принципи, що визначають спрямованість людських учинків і здатні 

задовольняти людські потреби. До таких цінностей належать гідність 

особистості або груп людей, моральні норми, принципи, ідеали, поняття 

добра й зла, справедливість, щастя [103].  

У контексті нашого дослідження важливими є висновки О. Киричука, 

який основним складником системи загальнолюдських цінностей визначає 

морально-етичний компонент, що включає: 1) цінність людського життя, 

його недоторканість, повагу до людини; 2) ідеали свободи, справедливості, 

честі, совісті й правдивості; 3) милосердя та доброту [231]. 

Отже, мораль стає ціннісно-сенсовим ядром формування особистості, 

надає цьому процесу гуманістичного змісту. З огляду на зазначене, 

правомірно звернутися до категорії «моральні цінності». 

До моральних цінностей належать різні форми моральної свідомості: 

моральні переконання, ідеали, уявлення про такі чесноти, як добро,  

милосердя, справедливість, чесність тощо. 

Г. Васянович справедливо стверджує, що наявність певної системи 

моральних цінностей у вчителя є необхідною умовою його особистісного та 

професійного самовизначення. Моральні ціннісні утворення педагога 

визначають спрямованість, мотивацію, мету його діяльності [104]. 

За визначенням науковців (М. Васильєва [102], Г. Васянович [104], 

А. Донцов [162], Л. Москальова [334] та інші), моральна позиція вчителя 

перебуває в тісному зв’язку з його гуманістичною спрямованістю, 
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гуманістичними ціннісними орієнтаціями. Гуманістична спрямованість 

визначається як «спрямованість на особистість іншої людини, утвердження 

словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм і  

стосунків» [104, с. 49]. 

Гуманістична спрямованість поведінки педагога виявляється в 

дотриманні ним принципу гуманності. Принцип гуманності застерігає проти 

поспішних і необдуманих рішень, вимагає особистої відповідальності 

педагога за долю кожного учня; полягає у визнанні неповторності кожного 

учня, повазі його гідності, довірі до нього, прийнятті його особистісних 

цілей, запитів, інтересів, створенні умов для його максимального розвитку 

[102].  

О. Норов висловив цікаву думку щодо механізму формування 

гуманістичних ціннісних орієнтацій: «Від почуття до усвідомлення і далі до 

етично зумовленої діяльності» [353, с. 27]. 

Отже, на підставі аналізу наукових праць [102; 104; 162; 353] ми 

дійшли висновку, що етично-гуманістичні цінності педагога, в основі яких 

лежить визнання особистості учня найвищою цінністю, є важливою 

складовою етичної компетентності майбутнього вчителя. Етично-

гуманістичні цінності педагога розуміємо як систему його світоглядних 

орієнтацій, що характеризується сукупністю моральних уявлень, переконань, 

етичних норм і принципів поведінки, головними категоріями яких є любов і 

повага до життя, гідності й особистості кожного учня, справедливість, 

відповідальність, чесність, порядність, совісність, співчуття, милосердя, 

турбота, співпереживання, доброзичливість тощо. 

Емоційно-чуттєвий компонент передбачає прояв студентом 

адекватних емоцій і почуттів у різних ситуаціях, прагнення відчути 

емоційно-психологічний стан іншої людини, здатність до співчуття, 

співпереживання й включає сукупність таких елементів: позитивні емоції й 

гуманістичні переживання, які забезпечують етичну поведінку в процесі 

професійної підготовки, емоційну чутливість, культуру почуттів. 
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Як визначають психологи [80; 112; 113], емоційно-почуттєва сфера 

особистості містить переживання нею свого ставлення до об’єктів пізнання 

або дійсності, до інших людей, до себе. Значення емоційних переживань у 

життєдіяльності людей надзвичайно велике. Адже емоції й почуття 

спонукають людину до активності, допомагають подолати труднощі в різних 

сферах діяльності: у навчанні, роботі, творчій діяльності тощо. Емоції та 

почуття є специфічною формою взаємодії людини з навколишньою 

дійсністю й спрямовані на пізнання світу та свого місця в ньому через саму 

себе. 

Аналіз психологічної літератури [80; 82; 112; 113; 431] дозволив 

з’ясувати, що емоції виникають як психічна реакція організму на об’єкт або 

ситуацію. Поняття «емоції» (від лат. еmoveo – вражаю, хвилюю) 

визначається як психічне відбиття у формі безпосереднього пристрасного 

переживання життєвого сенсу явищ і ситуацій об’єктивної дійсності, що 

зумовлене співвідношенням їх об’єктивних властивостей до потреб суб’єкта. 

Специфічність емоцій виявляється в їхній полярності, амбівалентності 

(одночасне переживання протилежних емоцій), у здатності до взаємодії одна 

з одною, а також з іншими психічними процесами (перцептивними, 

когнітивними, моторними), здатності впливати як на інші процеси, так і одна 

на одну [431].  

Серед наявних у психологічній науці класифікацій емоцій найбільш 

поширеними є класифікації за відтінками задоволення або незадоволення та 

за ступенем збудження чи заспокоєння. Виходячи з таких критеріїв, 

розрізняють позитивні та негативні, стенічні й астенічні емоції. 

Позитивні емоції породжуються узгодженням обставин із нормами, що 

відповідають світогляду особистості. Прикладом позитивних емоцій можуть 

бути такі: радість, захоплення, задоволення, повага, довіра, симпатія, любов, 

вдячність тощо. Негативні емоції породжуються відхиленням обставин від 

параметрів життєдіяльності конкретної людини. До таких емоцій відносять 

невдоволення, сум, нудьгу, розпач, засмучення, тривогу, страх, розчарування, 
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образу, гнів, презирство, заздрість, ненависть, злість тощо. 

І. Бех зазначає, що позитивні емоції сприяють внутрішній 

психологічній гармонії (урівноваженості як приємному для суб’єкта стану), 

негативні – призводять до психологічної дезорганізації, тому хворобливо 

переживаються суб’єктом і він не хоче пережити їх знову. Від прояву цих 

видів емоцій залежатиме й характер взаємодії суб’єкта та його  

середовища [72]. 

Стенічні (від грецького «sthenos» – сила) й астенічні емоції є 

основними формами емоцій, які знижують і підвищують життєдіяльність, 

активність людини.  

Окремо розрізняють нижчі, пов’язані із задоволенням (або 

незадоволенням) природних потреб, та вищі емоції (почуття), що є соціально 

зумовленими, пов’язаними із суспільними відносинами та відповідають 

вищим потребам. 

Нерідко поняття «емоції» та «почуття» використовуються як синоніми, 

проте ми дотримуємося позиції вчених (І. Зязюн [189], О. Леонтьєв [292], 

С. Рубінштейн [431], Л. Фридман [543] та інші), які вважають, що ці поняття 

варто розрізняти. Почуття є однією з основних форм переживання людиною 

свого ставлення до явищ дійсності. Вони більш стійкі й постійні порівняно з 

емоціями, що виникають у відповідь на конкретну ситуацію, тобто є 

ситуативними. Структура почуття складається не лише з емоцій, а й із більш 

узагальненого ставлення людини, пов’язаного з розумінням, знанням. Тісний 

зв’язок почуттів з емоціями виявляється передусім у тому, що кожне почуття 

переживається й розкривається через конкретні емоції. 

Серед основних відмінностей емоцій і почуттів психологи 

виокремлюють такі: порівняно з почуттями емоція примітивніша та 

пов’язана з органічними потребами, вона властива не лише людині, але й 

тваринам; почуття розвиваються на основі взаємодії емоцій з інтелектом у 

процесі формування соціальних взаємовідношень і властиві лише людині 

(І. Зязюн); емоції є простішим, безпосереднім переживанням у певний 
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момент; почуття є тривалими психічними станами, що відбивають стійке 

ставлення людини до певних об’єктів; незважаючи на те, що почуття 

виражаються в емоціях, це відбувається не безперервно, тобто у певний 

момент почуття можуть не виражатися в конкретних переживаннях 

(В. Крутецький); емоції, як правило, мають характер орієнтовної реакції, 

тобто несуть первісну інформацію про нестаток або надлишок чого-небудь, 

здійснюють швидку, безпосередню оцінку певної ситуації; почуття 

виражають цілісне ставлення людини до світу, вони завжди предметні та 

конкретні [292; 431; 543].  

Будь-який вияв почуттів супроводжується безпосередніми емоційними 

реакціями: змінами у виразі обличчя, поставі, а також в особливостях 

поведінки. Виявляючись зовнішньо, емоції та почуття допомагають педагогу 

налагоджувати як інтерперсональний зв’язок (з учнями, колегами, батьками 

учнів), так й інтраперсональний (із собою) [104, с. 44]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна констатувати, що почуття як 

особлива форма людської свідомості є такими емоційними переживаннями, 

які мають виражену предметну спрямованість, виражають суб’єктивне 

ставлення особистості до навколишньої дійсності, до задоволення чи 

незадоволення її духовних потреб, до відповідності чи невідповідності її 

уявленням і досвіду. На відміну від ситуативного характеру емоцій, які 

відбивають суб’єктивне значення предметів у конкретних умовах, почуття 

вирізняють явища, що мають стабільну значущість. 

Учені вважають, що виникнення почуттів зумовлено суспільним 

існуванням людини, тобто вони мають соціальний характер і є продуктом 

суспільно-історичного розвитку. У процесі перетворення емоцій у складні 

людські почуття відбувається «олюднення» емоцій, їх наповнення 

соціальним змістом [178, с. 88]. Почуттєвий досвід людини збагачується в 

процесі розвитку особистості через співпереживання, що виникають у 

спілкуванні з іншими людьми. Особливу цінність представляють вищі 

почуття, які поєднують усе багатство емоційних ставлень людини до 
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соціального оточення [447, с. 242]. Залежно від предметної сфери вищі 

почуття поділяють на моральні, інтелектуальні й естетичні. Оскільки у 

вищих почуттях певною мірою розкривається ставлення людини до світу в 

цілому, їх можна розглядати як світоглядні почуття [447]. 

Емоційно-почуттєвий компонент моральної свідомості є своєрідним 

внутрішнім мірилом моральної сприйнятливості особистості, виявлення її 

здатності переживати глибоке задоволення у зв’язку з поведінкою (інших 

людей і своєю власною), у якій реалізуються норма моральності або 

переживання незадоволення, обурення, коли ці норми порушуються 

(А. Малихін) [317]. У структурі моральної свідомості «емоційний компонент 

несе на собі основне психологічне навантаження тому, що в ньому виявлена 

сутність суб’єктивного ставлення особистості до моральних норм і вимог» 

[93, с. 21]. 

У розкритті суті моральних почуттів учителя ми спираємося на 

дослідження Г. Васянович. Характеризуючи почуттєвий рівень моральної 

свідомості, учений визначає, що змістовий аспект цього рівня включає такі 

моральні почуття, як честь, обов’язок, відповідальність тощо, а також містить 

емоції й уявлення про моральне й аморальне, моральні потреби, мотиви, 

ціннісні орієнтації, спрямування тощо. 

Моральні почуття відповідальності дають змогу вчителеві відчувати 

суспільно-громадську значущість як своїх вчинків, так і вчинків інших, а 

також професійно виконувати соціально цінні дії. 

До моральних переживань належать почуття суспільного переживання, 

які за змістом є морально-політичними (морально-громадськими): почуття 

патріотизму, національної належності та єдності. У них виражається 

емоційне ставлення до моральних або аморальних соціальних явищ. Почуття 

суспільного переживання за своїм змістом є поєднанням особистого й 

суспільно значущого. Педагог, виховуючи людське в людині, патріотизм, 

глибокодумну й ерудовану особистість, завжди виражає суспільно-

громадські інтереси. 
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Особливу роль у професії педагога відіграє почуття любові до дітей, 

що ґрунтується на розкритті максимальної цінності кожної дитини. 

Г. Васянович наголошує, що почуття любові до дітей не пов’язане з 

моральними оцінками, чим відрізняється від дружби, і виражає духовну 

досконалість вихователя, який стає не просто прикладом для наслідування, а 

джерелом пробудження найкращих якостей у свого вихованця. Почуття 

любові до дітей проявляється у відносинах, що характеризуються такими 

якостями, як довіра, повага, вимогливість, почуття міри, справедливості, 

шляхетності, доброти, взаємоповаги, взаємовимогливості й 

взаємовідповідальності [104, с. 44-47]. 

Не можна не погодитися з Л. Москальовою, що любов є унікальним 

джерелом енергії, оскільки спрямовує особистість до активного співчуття, 

здійснюючи в такий спосіб опосередковану через співпереживання духовну 

практику, спонукає людину стати іншою, здатною до творчості, спроможною 

до максимальної віддачі сил, думок, творчих ідей як у професійному 

самовизначенні, так і в житті [334, с. 47]. 

Почуття любові до дітей серед іншого виражається в співчутті, 

співпереживанні. У науковій літературі ці явища пов’язують із поняттям 

«емпатія», яке визначається як розуміння емоційних станів іншої людини у 

формі співпереживання. Таку властивість особистості як уміння навмисно 

або мимоволі ставити себе на місце іншої людини, уявно перевтілюватися в 

неї визначають як емпатійність. Це поняття відбиває особистісну якість, 

здатність відчувати іншу людину, уловлювати її внутрішній стан, бачити світ 

очами інших, розуміти його так само, як і вони, сприймати їхні вчинки з їх 

позиції, водночас здатність пояснити іншим своє розуміння й дати 

можливість підтвердити або спростувати ці уявлення іншим.  

Не викликає сумніву, що емпатійність виступає однією з провідних 

умов виховання школярів, а отже, є професійно значущою якістю педагога. У 

педагогічній діяльності емпатійність учителя є важливою для розуміння 

внутрішнього світу школярів. Вона характеризується як стійка індивідуальна 
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якість, спрямованість особистості, що виявляється в готовності вчителя 

проявити емоційне тепло, співпереживання, співчуття, сприяння учневі. Ми 

згодні з С. Максимець, що учитель повинен бачити світ очима школяра, 

інакше педагогічну співпрацю неможливо організувати ні на дидактичному, 

ні на психологічному рівні. 

Отже, емоційно-емпатійний компонент етичної компетентності 

передбачає прояв студентом – майбутнім учителем фізичної культури 

адекватних емоцій і почуттів у різних ситуаціях, прагнення відчути 

емоційно-психологічний стан іншої людини, здатність до співчуття, 

співпереживання. 

Когнітивно-настановчий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури передбачає сформованість 

сукупності загальноетичних і професійно-етичних знань. 

Аналіз наукових праць (Є. Бондаревська [88], Г. Васянович [104], 

В. Малахов [314], А. Малихін [317], Л. Москальова [334], Л. Хоружа [554] та 

інші) дозволив дійти висновку, що формування когнітивно-настановчого 

компонента етичної компетентності майбутнього вчителя пов’язане з 

розвитком його моральної свідомості на когнітивному рівні. 

До структури моральної свідомості на когнітивному рівні дослідники 

відносять різні складові. Зокрема А. Малихін [317] виокремлює такі 

елементи, як моральні уявлення, моральні поняття, моральні знання. На 

думку Є. Бондаревської [88], нормативний компонент моральної свідомості 

містить: моральні знання, моральні поняття, принципи, ідеї, що 

відображують вимоги суспільства до поведінки людей і стають надбанням 

особистості. Г. Васянович [104] визначає, що структурними елементами 

моральної свідомості вчителя на раціонально-теоретичному рівні є етичні 

знання, ідеали, переконання тощо. 

Незважаючи на певні розбіжності у визначенні елементного складу 

когнітивного компонента моральної свідомості особистості, майже всі 

дослідники включають до його складу моральні (етичні) знання. 



100 

 

 

 

Отже, когнітивний рівень моральної свідомості виражається в системі 

етичних знань про норми, принципи, ідеали, оцінкові судження, поняття, у 

яких теоретично обґрунтовується мораль і її елементи. 

Етичні знання є особливою формою духовного засвоєння результатів 

пізнання, процесу відображення моральної дійсності, яка характеризується 

усвідомленням їх істинності. Такі знання мають характеризуватися 

науковістю, систематичністю, усвідомленістю, осмисленістю. Етичні знання 

включають знання моральних вимог, норм, правил поведінки, виконують 

роль вихідних орієнтирів у світі цінностей, є передумовою відповідального 

ставлення до власної поведінки й поведінки інших [104, с. 51]. 

Етика як наука теоретично ґрунтується на відповідних категоріях, за 

допомогою яких здійснюється пізнання моральних та аморальних явищ 

дійсності. Категоріями етики є загальні наукові поняття, які відображають 

основне в становленні, функціонуванні та розвитку моралі. До основних 

категорій етики належать добро й зло, справедливість і несправедливість, 

честь і гідність, обов’язок і відповідальність тощо. 

Слід зауважити, що етичні категорії та поняття моральної свідомості 

явища не тотожні. Поняття моральної свідомості формуються в процесі 

безпосереднього відбиття в суспільній та індивідуальній свідомості 

результатів опанування й оцінки соціальних відносин і поведінки людей, тоді 

як категорії етики є результатом наукового осмислення, філософського 

узагальнення, констатації, вони належать етиці як науці про мораль. 

Категорії педагогічної етики відображають явища з погляду 

гуманістичного ставлення до дитини, її безперервного розвитку та духовного 

здоров’я. Вони відтворюють координаційно-субординаційний характер 

взаємин у системах «учитель –  учитель», «учитель –  керівник», «учитель – 

учень» і закріплені в моральних нормах, принципах, кодексах моралі та в 

законодавчих актах [104]. 

«Моральна норма (від лат. norma – керівне начало, правило, взірець) є 

елементарною формою моральної вимоги, певним взірцем поведінки, що 
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відбиває усталені потреби людського співжиття й відносин та має 

обов’язковий характер» [310, с. 106]. 

Ставлення особистості до нормативних вимог є основним змістом 

соціальної орієнтації людини і виявляється як специфічний стан особистості, 

у якому знаходить вираження її суб’єктивне ставлення до суспільних 

обов’язків, її внутрішня «настанова», орієнтація й готовність реалізувати 

відповідну належну поведінку. Сама настанова додає соціальній орієнтації 

людини глибокий особистісний сенс, бо відіграє роль специфічного 

психологічного механізму, що виявляє й формує активне вибіркове 

ставлення індивіда до соціальних норм, ролей і цінностей [102, с. 104]. 

У педагогічній діяльності моральна регуляція здійснюється завдяки 

диференціації моральних норм на норми-заборони, норми-рамки й норми-

зразки. Норми-заборони обмежують певні моральні прояви й не дають змоги 

вчителю принижувати гідність вихованця, ставитися до нього лише як до 

об’єкта виховання. Норми-рамки визначають межі допустимої вільної дії 

педагога. Збуджувальна сила норм-зразків спирається на авторитет 

суспільної думки й самосвідомість, моральний позитивний вибір суб’єкта 

моральних відносин. Вони є своєрідною моделлю майбутньої поведінки, 

постаючи спочатку у формі ідеалів, а потім набуваючи практичного 

характеру [104]. 

Поряд із моральними нормами роль настанови виконують і моральні 

принципи, які містять найбільш узагальнені моральні вимоги до особистості 

та її діяльності. 

Моральні принципи як загальнолюдські вимоги мають загальне 

соціальне значення й поширюються на всіх людей. Вони становлять 

ціннісний базис суспільства та взаємовідносин людей. Моральні принципи 

підтримують і санкціонують в узагальненій формі суспільні підвалини життя, 

соціальний устрій, спілкування. 

В. Малахов висловлює важливу думку, що «на відміну від норм, 

принципам моралі не властива категорична обов’язковість, і прищеплювати 
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їх іншим можна тільки силою власного прикладу, проте аж ніяк не шляхом 

спонукання чи примусу. Вольове нав’язування принципів не має відношення 

до моралі й найчастіше служить лише самоствердженню тих, хто цим 

займається» [314, с. 110]. 

Окрім загальних моральних принципів, існують такі специфічні 

принципи, які регулюють відносини людей у певні сфері професійної 

діяльності. Зокрема в педагогічній етиці виділяють такі моральні принципи, 

як принцип педагогічного гуманізму, педагогічного оптимізму, колективізму, 

громадянськості та патріотизму. 

Самі по собі етичні знання (категорії, норми, принципи моралі) не 

завжди допомагають вирішувати проблеми у вихованні особистості, тому для 

того, щоб мораль стала внутрішнім надбанням майбутнього вчителя, 

необхідно, щоб на основі етичних знань сформувалися й тверді переконання. 

Цінними характеристиками переконань учителя є їхня глибина, міцність, 

готовність використовувати їх у професійній діяльності [334, с. 51]. 

Важливу думку висловлює Г. Васянович, що знання стають 

переконаннями тоді, коли вони пройшли через почуття та стали результатом 

пережитого досвіду. Водночас переконання, що ґрунтуються лише на 

почуттях, без опори на стійкі знання, науковий світогляд, легко руйнуються. 

Переконаннями стають ті моральні знання, які не лише засвоєні, а й творчо 

перероблені індивідом відповідно до власного світогляду [104, с. 53]. 

Отже, у когнітивно-настановчому компоненті етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури ми виокремлюємо такі елементи: 

• загальноетичні знання: основні категорії етики (поняття «добро» й 

«зло», «обов’язок», «відповідальність», «справедливість», «чесність», 

«гідність», «совісність» та ін.); моральні норми, що регулюють людську 

діяльність і поведінку учня, та моральні принципи (справедливості, 

гуманізму, патріотизму); загальні морально-етичні вимоги до поведінки й 

спілкування, етикет і культуру спілкування); 
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• професійно-етичні знання: основи педагогічної етики; норми, 

принципи, основні положення педагогічної конфліктології; психологічні 

основи педагогічної комунікації та взаємодії; способи професійно-етичного 

самовиховання. 

Відомо, що засвоєння будь-яких знань відбувається в процесі 

пізнавальної діяльності. Проте пізнання не може тлумачитися як просте 

відбиття дійсності без урахування ролі процесів мислення, тобто знання про 

навколишній світ не є пасивним відбиттям реальності, а є результатом 

активної творчої діяльності розуму. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя пов’язане з розвитком його професійно-

етичного мислення, що виявляється в здатності до раціонального осмислення 

моральних аспектів педагогічних явищ, ситуацій і дій. 

Поява поняття «професійне мислення» зумовлено посиленням 

інтелектуалізації суспільної праці. Залежно від характеру діяльності 

відбувається диференціація професійних типів мислення.  

Педагогічне мислення розглядається як особливість розумової 

діяльності, що зумовлена характером професійної праці. Педагогічне 

мислення не слід ототожнювати з філософським або логічним мисленням.  

Розглядаючи етичний аспект професійного мислення вчителя, варто 

зауважити, що здатність і вміння вирішувати етичні завдання зумовлені 

насамперед ціннісними орієнтаціями вчителя. Ця обставина робить 

необхідним вивчення процедури пошуку й формулювання педагогічного 

завдання, тобто процесу професійного мислення вчителя не тільки з 

понятійно-логічного (гносеологічного, гностичного, когнітивного) боку, а й 

аксіологічного.  

Незважаючи на те, що мислення  як психічний процес у психологічній 

науці достатньо вивчено, деякі аспекти цієї проблеми залишилися поза 

увагою вчених, які досліджували переважно інтелектуальний аспект 
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розумової діяльності. К. Абульханова-Славська зазначає, що у зв’язку з цим 

«виникло у відомому сенсі парадоксальне уявлення, що мислить як би саме 

мислення, а особистість є його носієм…» [5, с. 216]. Проте, якщо розглядати 

процес розв’язання етичних завдань не тільки як інтелектуальну діяльність, 

але й як спосіб професійного розвитку особистості вчителя, то виникає 

усвідомлення необхідності формування даного виду мислення як 

особистісної цінності. 

Комунікативний характер діяльності вчителя визначається діями, 

пов’язаними з розумінням і поясненням мотивів поведінки школярів. Це дає 

підстави розглядати педагогічне мислення як мислення соціальне, 

властивостями якого є розуміння, осмислення, здатність до діалогу.  

У професійно-етичному мисленні кожного вчителя, яке є невід’ємною 

складовою його етичної компетентності, представлений понятійно-

проблемний рівень мислення його епохи, властивий їй спосіб розуміння 

педагогічних процесів і явищ, що, у свою чергу, посилюється установками, 

етичними нормами, цінностями, притаманними сучасному суспільству. 

Даний тип мислення умовно називають нормативним. Нормативне 

педагогічне мислення має репродуктивний характер, тобто відтворення у 

свідомості й осмислення педагогічних явищ відбувається в межах 

нормативних уявлень, поширених у сучасній соціальній практиці.  

Аксіологічна спрямованість педагогічного мислення вимагає переходу 

від нормативно-описового до креативно-аналітичного типу професійного 

мислення вчителя, що передбачає розробку його змістовних і смислових 

підстав.  

За визначенням О. Орлова, учитель зі сформованим педагогічним 

мисленням характеризується яскраво вираженою демократичною 

спрямованістю особистості, гуманіст, що володіє високим рівнем 

професійної компетентності, сформованим індивідуальним стилем 

педагогічної діяльності, спрямований на підвищення власної кваліфікації та 

самоосвіту, який здатен до творчого осмислення досягнень педагогічної 



105 

 

 

 

науки й передового педагогічного досвіду [366, с. 65]. Становлення такого 

вчителя вимагає спеціальної професійно-етичної підготовки. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що професійно-

етичне мислення вчителя як складова його етичної компетентності є 

специфічною розумовою й практичною діяльністю вчителя, що забезпечує 

ефективне використання ним етичних установок, наукових знань, 

педагогічних технологій, особистісних якостей у навчально-виховній роботі. 

Отже, когнітивно-настановчий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя є основою, на якій ґрунтується його світогляд, тобто 

переконання, принципи, погляди тощо. Виділяємо такі напрями формування 

зазначеного компонента етичної компетентності майбутнього вчителя:  

• формування етичних настанов, сприяння становленню етичної 

позиції. Мається на увазі визнання особистості учня як найвищої цінності, 

почуття особистої відповідальності за долі своїх учнів, школи та свою 

власну, слідування моральному імперативу: стався до іншої людині так, як 

хотілося б, щоб ставилися до тебе;  

• формування способів розумових і практичних дій, тобто 

опановування алгоритмами вирішення етичних завдань;  

• формування потреби й здатності постійно та цілеспрямовано 

поповнювати власні етичні знання.  

Операційно-поведінковий компонент передбачає сформованість у 

майбутнього вчителя вмінь і навичок, що забезпечують етичність його 

поведінки в різних видах професійної підготовки й реальній професійній 

діяльності. 

Важливою вимогою до якісної підготовки майбутніх учителів є 

принцип зв’язку навчання з життям, адже знання ніколи не існують окремо, 

вони завжди є елементом діяльності або вмінь. 

Поняття «уміння» визначається як «здатність належно виконувати 

певні дії, засновані на доцільному використанні людиною набутих знань і 
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навичок» [124, с. 338]. Утворення умінь є складним процесом аналітико-

синтетичної діяльності кори великих півкуль головного мозку, у ході якого 

створюються й закріплюються асоціації між завданнями та застосуванням 

знань на практиці [124, с. 338]. Уміння тісно пов’язані з навичками як 

засобами виконання діяльності. На основі застосування знань про 

відповідний спосіб дій, шляхом планомірних управлянь формуються 

навички, які в насідок багаторазового повторення набувають 

автоматизованого характеру [124, с. 221]. Таким чином елементи умінь 

перетворюються в навички. 

Невід’ємним елементом професійної підготовки майбутніх учителів є 

педагогічні вміння, що ґрунтуються на теоретичних знаннях і спрямовані на 

вирішення завдань розвитку гармонійної особистості [449]. 

Аналіз педагогічних досліджень (О. Дубасенюк, [168], Н. Кузьміна 

[274], В. Сластьонін [449], Н. Тализіна [489]) дозволив з’ясувати, що 

загальнопедагогічні вміння складаються з таких груп: проектувальні вміння 

(здійснювати перспективне планування навчально-виховних завдань і 

способів їх вирішення, проектувати зміст навчального предмета, проектувати 

власну педагогічну діяльність); конструктивні вміння (відбирати й 

композиційно структурувати зміст навчальної та виховної інформації); 

організаторські вміння (організовувати діяльність учнів з урахуванням усіх 

факторів, оцінювати результати навчальної роботи, здійснювати корекцію 

навчальної діяльності); комунікативні вміння (будувати взаємодію учнів і 

педагога залежно від цілей, змісту, форм організації, методів навчання); 

гностичні вміння (добувати нові знання з різних джерел, з дослідження 

власної діяльності, аналізувати педагогічні ситуації, логічно міркувати та 

проводити логічні обчислення). 

Операційно-поведінковий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя характеризується взаємозв’язком загально-педагогічних 

умінь, а також умінь і навичок, що забезпечують етичність його поведінки в 

різних видах професійної підготовки й реальній професійній діяльності та 
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включає групи загальноетичних і професійно-етичних умінь, до яких 

віднесено:  

1. Інтелектуально-логічні вміння, що характеризують здатність 

майбутнього вчителя ефективно виконувати операції логічного мислення 

(аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення тощо) у процесі 

розв’язанні етичних проблем і завдань морального виховання. До таких умінь 

відносимо: критично аналізувати, зіставляти й порівнювати факти та явища, 

давати їм оцінку з етичних позицій, аргументувати своє ставлення до них. 

2. Комунікативно-емпатійні вміння: взаємодіяти з людьми, тактовно 

висловлювати свою думку й слухати співрозмовника, толерантно ставитися 

до думки опонента; вести дискусії, підтримувати будь-кого в скрутну 

хвилину, помічати й виділяти різні властивості людей, емоційно оцінювати 

ситуації, події; співпереживати проблеми інших людей. 

3. Конструктивно-організаторські вміння: виконувати справу, 

доручення в певній послідовності, виявляти ініціативу й організовувати 

корисну діяльність, виконувати завдання у визначений термін, 

обґрунтовувати необхідність і передбачати наслідки своїх дій і вчинків. 

4. Регулятивно-вольові вміння: гальмувати негативні емоції, 

саморегуляції, 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 й 

потреби. 

5. Рефлексивно-етичні вміння: аналізувати основи власної діяльності 

(ціннісні, світоглядні, професійно-позиційні) відповідно до норм загальної й 

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 
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для виявлення правильної професійно-моральної позиції в різних ситуаціях 

професійної діяльності; взаємодіяти із 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 діяльності; здійснювати 

профілактичну й корекційно-педагогічну виховну роботу з учнями. 

Реалізація вмінь завжди пов’язана з певною діяльністю, зокрема з 

поведінкою як її зовнішнім виявом. Отже, дослідження операційно-

поведінкового компонента етичної компетентності майбутнього вчителя 

вимагає розкриття суті етичної поведінки в педагогічній діяльності. 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити певні відмінності в суті 

понять «діяльність» і «поведінка». Поведінка розуміється як безпосередньо 

спостережувана діяльність. Діяльність становить усвідомлену людиною 

«довільну поведінку», одиницею якої є вчинок, що разом з рухами й актами 

становить елементи, із яких складається поведінка й діяльність. Різниця між 

діяльністю й поведінкою полягає в тому, що діяльність передбачає наявність 

в активності людини усвідомленої мети, яка розглядається як те, що реалізує 

людські потреби та є образом кінцевого результату діяльності. Деякі 

науковці (Л. Божович [82], О. Леонтьєв [292] та ін.) вважають, що саме в 

діяльності відбувається розвиток особистості, яка керується системою 

мотивів. 

Етична поведінка полягає в неухильному дотриманні норм моралі 

попри особисту вигоду й інтереси, попри спокусу порушити їх, в узгодженні 

власних дій із моральними нормами в умовах вільного морального вибору за 

відсутністю зовнішнього контролю та примусу. Дотримання таких правил 

забезпечує виховання етичної поведінки особистості, тобто зовнішнього 

прояву в практичній діяльності моральної спрямованості, особистісних 

настанов і позицій, що відповідають етичним нормам і принципам 

суспільства [385]. 

Дотримання загальних правил поведінки, знання основних категорій 
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етики ще не є показником етичної поведінки людини. Етичні знання мають 

знайти вияв у діяльності, спілкуванні, відбиваючи глибину засвоєння норм 

поведінки й здатність утілювати їх у житті. Тому одним із найважливіших 

завдань формування етичної компетентності майбутнього вчителя є 

вироблення стійких позитивних мотивів поведінки, прагнень діяти в будь-

яких обставинах відповідно до моральних норм. Отже, етична поведінка 

майбутнього вчителя є показником його моральної свідомості в цілому й 

етичної компетентності зокрема. 

Початковою формою етичної поведінки людини є вчинок. Він виступає 

також об’єктом людських відносин. Моральні якості особистості визначають 

на основі вчинків, оскільки вчинок є моральною якістю в дії. Часте 

повторення вчинків у певних ситуаціях утворює звичку – проміжну форму 

етичної поведінки. Звички займають особливу позицію у формуванні 

моральної свідомості особистості, оскільки є стійкими формами етичної 

поведінки, стають потребою людини й здійснюються в різних ситуаціях під 

впливом зовнішніх обставин, тих або інших умов. Сама по собі звичка не 

може бути раз і назавжди утвореною й так зберігатися в етичній поведінці 

людей. В етичній поведінці особистості вчинки й звички існують у певних 

системах, які функціонують взаємопов’язано у формі звичаїв [385]. 

Важливу роль в оволодінні етичною поведінкою відіграє формування 

моральних звичок, які В. Сухомлинський назвав шляхом «проникнення 

вихователя в духовний світ вихованця, без якого неможливе розуміння 

людини й вплив на неї найтоншими засобами – словом, красою» [482, с. 192]. 

За визначенням науковців, звички є укоріненими в психіці людини 

способами поведінки у вигляді однотипних дій, які повторюються в схожих 

умовах. Роль звичок у соціальній діяльності полягає в тому, що вони 

полегшують соціальні контакти людини: якщо раніше вчинок потребував від 

людини аналізу ситуації, вироблення рішення, іноді самопримусу, то, ставши 

звичкою, він здійснюється без роздумів і вольових зусиль. У соціальному 

плані звичка є формою моральних відносин, одним зі способів регулювання 
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поведінки людей [458]. 

Звичка до етичної поведінки переважно має такі прояви: відтворення 

стереотипу конкретної людини й відтворення стереотипу поведінки багатьох 

інших людей. Оскільки звичка є «другою натурою» особистості, то вона 

вважається головним регулятором етичної поведінки. Дотримання цих 

звичок не тільки зберігає моральність взаємин людей, а й слугує засобом 

формування моральних якостей [385]. 

Отже, формування операційно-діяльнісного компонента етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури полягає в 

цілеспрямованому формуванні в них загальноетичних і професійно-етичних 

умінь і навичок, а також етичної поведінки, яка ґрунтується на уявленнях про 

моральні норми, а також вихованні внутрішньої потреби в їх дотриманні й 

виконанні. 

Рефлексивно-самотворчий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя характеризує його здатність до рефлексивно-етичної 

інтерпретації власної поведінки й діяльності та дій і вчинків суб’єктів 

педагогічного процесу, що сприяє вибору педагогічно доцільних дій у тій чи 

іншій ситуації, коригуванню подальшої діяльності з метою усунення власних 

недоліків і корекції поведінки учнів, визначенню шляхів подальшого 

професійно-особистісного саморозвитку на основі морально-етичного 

самовдосконалення. 

Поняття рефлексії виникло у філософії й позначало процес роздумів 

індивіда над тим, що відбувається в його свідомості. У психології поняття 

«рефлексія» розуміється як процес самопізнання людиною внутрішніх 

психічних актів та станів. Важливо, що рефлексія є не просто знанням або 

розумінням суб’єктом самого себе, а й з’ясуванням того, як інші знають і 

розуміють «того, хто рефлексує» [440, с. 281]. 

Рефлексія з позиції методології розглядається як спосіб аналітичної 

діяльності, спрямований на критичне осмислення власного «Я», своєї 

поведінки та діяльності, що дозволяє приймати на цій основі відповідні 
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рішення. 

Значення рефлексії в педагогічній діяльності полягає в тому, що вона 

дає можливість вчителю не тільки оцінити власний психологічний стан і 

порівняти його з реакціями поведінки, але й забезпечити умови для 

саморозвитку. Із цього приводу В. Семиченко зазначає, що успіх 

професійного розвитку вчителя, залежить від осмислення ним власних 

переживань, станів, роздумів над своїми діями в процесі організації 

діяльності. У цьому сенсі рефлексію можна розглядати як дієвий засіб 

професійного самовдосконалення [439]. 

Отже, рефлексія є важливим компонентом педагогічної діяльності 

вчителя як інтегральний психічний процес, який виявляється в здатності 

розмірковувати над змістом власної свідомості та свідомості іншої людини, 

процесами та результатами власної діяльності. 

За визначенням Ю. Чернявської, до культурно-історичних якостей 

особистості належить моральна рефлексія й совість як обов’язкові складові 

етичної культури особистості, естетичний смак як специфічна здатність, яка 

лежить в основі естетичної культури особистості й суспільства, пам’ять і 

традиції як умова й потреба міжособистісного спілкування, моральність і 

право як регулятиви поведінки людей і гаранти забезпечення їх безпеки. 

Будучи приналежністю, частиною особистостей, що спілкуються одна з 

одною, ці якості стають рушієм і показником їх особистісного й суспільного 

розвитку [569]. 

Моральна рефлексія є процесом переосмислення особистістю змісту 

власної свідомості з позицій моральних цінностей. О. Пожедаєв у 

формуванні зазначеного явища виділяє три етапи: 1) формування уявлення 

про загальні моральні поняття етики й становлення досвіду адекватної 

інтерпретації духовно-морального змісту життєвих колізій; 2) активізація 

самооцінної діяльності вихованців, становлення суб’єктної позиції 

смислотворчості; 3) створення умов, що сприяють становленню у вихованців 

сенсоутворювального духовно-морального мотиву [392]. 



112 

 

 

 

Отже, рефлексивні дії дозволяють учителю індивідуалізувати власну 

професійну діяльності, здійснювати самоаналіз, самооцінку, підвищувати 

рівень самоорганізації в процесі професійного становлення й саморозвитку. 

Також за допомогою педагогічної рефлексії відбувається критичний аналіз і 

визначення шляхів конструктивного вдосконалення власної діяльності. 

Самотворчість і самоактуалізація особистості передбачає вміння 

злитися зі своєю внутрішньою природою, знайти свою мотивацію до життя, 

здатність постійно розгортати свої потенції. Для самотворення особистості 

необхідна внутрішня свобода, пов’язана із самоаналізом, самотворенням і 

самоствердженням людської самості й гідності. 

Процес самотворчості безпосередньо пов’язаний із процесом 

саморозвитку особистості. Цей процес полягає в реалізації дій, зумовлених 

внутрішньою свободою людини, які забезпечують послідовну зміну 

особистісних станів таким чином, що кожен наступний стан відповідає більш 

досконалому рівню розвитку особистості. 

Категорія «усвідомлений саморозвиток» особистості позначає такий 

саморозвиток, за якого самозбагачення буття особистістю усвідомлюється, 

схвалюється та є бажаним. 

Професійний саморозвиток педагога визначено як внутрішній процес, 

спрямований на досягнення професіоналізму, що становить собою якісні 

самозміни особистісно-професійної сфери та професійної діяльності, 

детерміновані сприйняттям суспільних, професійних і визначених на основі 

їх інтеріоризації й власної акмеологічної позиції вимог до суб’єкта, при 

здійсненні ним самоконтролюючої функції та цілеспрямованого й добре 

організованого саморуху до найкращого в собі.  

Таким чином, основними характеристиками й ознаками етичного 

саморозвитку майбутнього вчителя є: всебічність і широта ерудиції в 

розумінні сутності нормативного й ідеального образу «професійного Я» 

вчителя, а також знання особливостей впливу факторів внутрішнього й 

зовнішнього соціокультурного середовища; адекватність відображення та 
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глибоке розуміння особливостей реального образу свого «професійного Я» 

вчителя в єдності його навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної 

й організаційно-педагогічної діяльності.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У дослідженні уточнено й конкретизовано ключові поняття «етика», 

«професійна етика», «педагогічна етика», «професійна компетентність», 

«етична компетентність вчителя фізичної культури». 

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. 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.  

Зясовано, 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.  

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-



114 

 

 

 

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 людини, здатність до співчуття, 
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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, 
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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 

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. 

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [33; 34; 35; 38; 43; 45; 

46; 47; 48; 54; 61; 64]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Система формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури в умовах вищого педагогічного навчального 

закладу 

 

Формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури вимагає побудови сучасної педагогічної системи професійно-

етичної підготовки вчителя на інноваційних засадах. 

Зазвичай, під педагогічною системою розуміють як множину 

взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, що 

підкорюються меті виховання, освіти й навчання особистості [1, с. 15], або як 

спільноту людей, серед якої ставиться педагогічна мета й вирішуються 

освітньо-виховні завдання [69, с. 38]. 

Уважаємо, що стосовно педагогічних систем правомірно говорити про 

різні рівні їх існування, а саме: науково-теоретичний (або моделювальний) і 

«діючий» (або функціонувальний). 

Певною мірою погоджуємося з В. Беспальком, який під педагогічною 

системою розуміє сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, 

необхідних для створення організованого, цілеспрямованого педагогічного 

впливу на формування особистості із заданими якостями [69, с. 43].. 

Узагальнюючи та систематизуючи різні підходи до поняття педагогічної 

системи, учений синтезував погляд на педагогічну систему як на певну 

цілісність, яку (з авторськими доповненнями) представлено на рис. 3.1. 

Аналіз різних підходів до освітнього процесу показує, що в будь-якій 

системі наявні змістовий, процесуальний і результативний аспекти. 

У змістовому аспекті педагогічна система є цілісним об’єктом, що має 
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такі характеристики: складові системи; структуру внутрішніх і зовнішніх 

взаємозв’язків; функціональність; інтегративні якості; узагальненість [89; 

287]. 

 

Замовлення суспільства й держави 
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Рис. 3.1. Педагогічна система професійної підготовки фахівців  

 

Процесуальний і результативний аспекти пов’язані з функціюванням 

педагогічної системи й характеризуються дидактичними, когнітивними, 

управлінськими, контрольно-корекційними, проектувальними процесами, 

процесами педагогічного впливу, професійного самовдосконалення й 

динаміки особистісного розвитку студентів [89; 149; 207]. 

Вивчення й аналіз наукових праць із проблеми дослідження дає 

підстави для висновку, що педагогічна система, яка спрямована на 
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формування тієї чи іншої професійної особистісної якості, обов’язково 

включає такі елементи: мету професійної підготовки, суб’єкт та об’єкт 

педагогічного процесу, взаємовідносини «суб’єкт-суб’єкт», «суб’єкт-об’єкт», 

зміст, способи навчання й виховання, педагогічні засоби, організаційні 

форми відповідного напряму професійної підготовки та її запланований 

результат. Усі ці елементи знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії. 

Розробляючи систему формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури, ми спиралися на такі основні 

положення:  

1. Процес формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури має цілісний характер, що забезпечується єдністю її 

змістових, функціональних та особистісних компонентів, орієнтованих на 

формування в студентів знань і вмінь професійно-етичної поведінки та 

взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу на основі поглиблення 

моральної й професійної спрямованості, морально цінних професійних 

особистісних якостей, гуманістичних ціннісних орієнтацій. 

2. Система формування досліджуваного феномену має враховувати 

зміст структурних компонентів етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури, інноваційну мету й зміст етичної підготовки студентів 

педагогічного ВНЗ, зміст і структуру їхньої професійної підготовки, 

навчально-методичний інструментарій забезпечення процесу формування 

етичної компетентності студентів.  

3. Система формування етичної компетентності студентів має 

передбачати різні види діяльності студентів: навчально-пізнавальну, науково-

дослідну, громадсько-виховну, професійно-педагогічну, спортивну, 

самовиховну. 

4. Ефективне формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури вимагає моніторингу цього процесу.  

Для реалізації розробленої системи доцільно скористатися методом 

моделювання, який дозволяє розробити модель системи. Така модель дає 
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можливість формалізувати уявлення про формування етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури як цілісний процес, осмислити його 

мету, завдання й напрями їх вирішення.  

Метод моделювання широко використовується в педагогічній науці, 

оскільки є найбільш доцільним для дослідження складних багатовимірних 

об’єктів, які знаходяться в поліфакторній сфері детермінації [207, с. 69]. 

Моделювання не тільки робить вивчення будь-якого процесу більш наочним, 

але й дає можливість глибше розкрити суть явища, що вивчається.  

У педагогіці вищої школи моделювання широко використовується при 

дослідженні проблеми підготовки кадрів, що вимагає системного розгляду 

професійної діяльності, до якої готують студентів (модель навчально-

професійної діяльності), а також урахування змісту професійної освіти й 

навчання (модель професійної підготовки) [188, с. 15]. Крім того, великий 

обсяг і багатогранність того чи іншого об’єкта доцільно представляти у 

вигляді моделей, що в згорнутому вигляді відбивають найсуттєвіші риси 

професійної діяльності фахівця та специфіку професійної підготовки до неї. 

Такими моделями виступають, з одного боку, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики (ОКХ), які відбивають вимоги до вмінь, знань й особистісних 

якостей фахівця, з іншого, – навчальні плани та навчальні програми (ОПП), у 

яких відображено зміст навчальних дисциплін і курсів та комплекс 

навчальних завдань, що забезпечують формування системи знань, умінь і 

сприяють напрацюванню професійно значущих професійно-особистісних 

якостей. 

У процесі дослідження з’ясовано, що в науці однозначного ставлення 

до методу моделювання також немає. Водночас можна констатувати, що 

чимало педагогів єдині в тому, що при моделюванні не може порушуватися 

якісна характеристика того чи іншого явища чи об’єкта.  

Неоднозначно трактується й поняття моделі, хоча у філософсько-

методологічних працях другої половини ХХ століття поняття моделі активно 

обговорювали філософи й методологи науки.  
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У дискусіях учених можна відмітити декілька аспектів, які стосуються 

категорії моделі:  

• модель – абстрактна структура уявлень, що замінюють складний 

об’єкт із метою теоретизування (Х. Бруфіт) [596];  

•  модель – імітація, що відновлює принципи організації й 

функціонування будь-яких систем (Д. Ушаков) [520]; 

•  модель – теоретико-схематичне відтворення складного оригіналу на 

основі передбачуваної спільності структурних компонентів оригінального 

об’єкта (В. Сластьонін) [494].  

Згідно з філософським визначенням, «модель… у логіці й методології 

науки – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента 

природної або соціальної діяльності, продукту людської культури, 

концептуально-теоретичного утворення й подібного – оригіналу моделі» 

[347, с. 801]. 

Отже, модель завжди виступає як такий представник оригіналу, 

замінник прототипу, який є найзручнішим для вивчення або засвоєння та 

надає можливість перенести отримані при цьому знання на вихідний об’єкт 

[18, с. 112; 347, с. 162]. 

Опис педагогічної реалії за допомогою методу моделювання 

передбачає таку фіксацію педагогічних явищ і процесів, яка б давала 

можливість відтворювати й проектувати (проектування як інтерпретація) 

процеси навчання чого-небудь. В описуванні моделі не може бути будь-якої 

рецептурності, регламентації, алгоритму. В описуванні моделі діяльності 

виділяють цільові орієнтації та базові процеси діяльності, розкривають 

можливості управління ними. 

На думку І. Підласого [389], за допомогою методу моделювання 

здійснюється вивчення структури й механізмів навчально-виховного 

процесу, логічної структури навчального матеріалу тощо. Проте, як слушно 

зазначає вчений, при всіх перевагах цього методу необхідно враховувати, що 
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модель не може відбити тих специфічних закономірностей поведінки й 

способів переробки інформації, які відрізняють свідому, соціально 

обумовлену практичну діяльність людини.  

При розробці моделі науково-методичного забезпечення системи 

формування досліджуваної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури ми дотримувалися таких принципів: 

• пріоритет розвивальної й виховної цілей професійної освіти перед 

пізнавальною; 

• відповідність виховних, розвивальних і пізнавальних цілей навчання 

одна одній та основним компонентам змісту професійної освіти; 

• реалізація особистісно-діяльнісного підходу в процесі професійної 

підготовки як необхідної умови опанування студентом її етичним змістом. 

Слід зауважити, що останнім часом серед фахівців, які займаються 

проблемою моделювання в галузі професійної освіти, утвердилася думка, що 

саме особистісна складова професійної діяльності є найважливішою. Так, 

О. Артамонова в «моделі вчителя» виділяє «модель особистості»[26, с. 4]. 

Низка вчених (Д. Гончаров [126], В. Гриньова [133], А. Губа [138], 

М. Подберезський [387], О. Попова [400], В. Радул [417] та інші) указує на 

процес прогресивної зміни особистості вчителя завдяки соціальному впливу 

на професійну діяльність та власної активності, яка спрямована на 

самовдосконалення й підкреслює, що становлення вчителя обов’язково 

передбачає потребу в саморозвитку й можливості його задоволення. 

Оскільки основною метою дослідження є побудова моделі педагогічної 

системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури в процесі професійної підготовки, то ми визначили та 

проаналізували суть основних моделей етичної підготовки студентів. 

З’ясовано, що найпоширенішими в зарубіжній педагогіці є такі: 

•  пізнавально-інформаційна модель, якою, крім етичної освіти, 

передбачається проведення виховних заходів морально-етичної 
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спрямованості, розвиток етичного мислення вчителя у сфері питань моралі, 

справедливості [601, с. 42]; 

•  аксіологічна модель, у якій акцент ставиться на формування 

моральних цінностей, а ключове питання етичного становлення й розвитку 

особистості вчителя вбачається у співвідношенні між суспільними, 

професійними й особистісними інтересами, точкою перетину яких є моральні 

цінності, на формування яких спрямовуються основні зусилля педагогів [603, 

с. 201]. 

Аналіз вітчизняної педагогічної теорії (В. Бездухов [66], М. Васильєва 

[102; 103], А. Донцов [162], Л. Хоружа [554-561]) і практики дозволяє 

виділити переважно предметну модель формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя, у якій основний акцент ставиться на вивченні етичних 

знань у рамках курсів дисциплін психолого-педагогічного блоку, 

педагогічної деонтології, культурології, де розглядаються питання 

професійної етики вчителя. 

Порівняльний аналіз різних підходів до педагогічного моделювання 

процесу етичного розвитку майбутнього вчителя переконує в тому, що, 

незважаючи на певні відмінності, є багато спільних позицій, яких 

дотримується більшість дослідників. Спільними, зокрема, є орієнтація на 

підготовку майбутнього вчителя до компетентної та відповідальної 

професійної діяльності, акцентування уваги на засвоєнні етичних знань, 

умінь і навичок; формування моральних якостей, визначення пріоритетними 

завдань морально-етичного розвитку особистості майбутнього вчителя, 

здатності до саморегуляції й самоорганізації професійної діяльності та 

поведінки відповідно до норм педагогічної етики. 

Відповідно до положень про наукове моделювання та зразків їх 

застосування в педагогічних дослідженнях (С. Архангельський [28], 

Н. Кузьміна [273], С. Серякова [441] та інші), нами створено модель 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 
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На основі аналізу наукових джерел [146; 327; 454] виявлено, що логіка 

процесу педагогічного моделювання, у межах якого здійснюється 

моделювання педагогічної системи, виглядає так:   

•  аналіз розвитку педагогічної ситуації й формулювання проблеми; 

висунення ідей у межах певної системи цінностей і підходів, які можуть 

сприяти вирішенню суперечностей і проблем;  

•  постановки цілей і завдань педагогічного моделювання, виявлення 

умов його проведення;  

•  побудова моделі бажаного педагогічного об’єкта відповідно до 

провідних ідей і цінностей;  

•  формулювання припущення про технологічне забезпечення та 

способи досягнення поставлених цілей;  

•  установлення критеріїв оцінювання очікуваних результатів;  

•  вибір оптимального варіанту конструйованого проекту в загальній 

моделі педагогічної діяльності;  

•  реалізація моделі при безперервній діагностиці, аналізі й 

коректуванні складових системи;  

•  узагальнення результатів, висновки, представлення досвіду 

педагогічній спільноті. 

Виявлення ознак системних об’єктів уможливлює визначення вимог, 

яким має відповідати модель системи формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної підготовки. До 

таких вимог нами віднесено такі:  

•  системність, оскільки етична компетентність майбутнього вчителя 

фізичної культури є системним явищем, яке складається із сукупності 

елементів, що знаходяться у певних взаємозв’язках та утворюють цілісність, 

єдність; 

•  єдність внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

формування досліджуваної компетентності, оскільки етична компетентність 
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майбутнього вчителя фізичної культури, по-перше, характеризується не 

тільки наявністю зв’язків і відношень, що її утворюють, а й нерозривною 

єдністю з внутрішнім і навколишнім середовищем, при взаємодії з якими 

вона виявляє свою цілісність, по-друге, складається з певної сукупності 

якостей особистості, які утворюють системну інтегровану якість, що 

виявляється на межі двох систем: внутрішньої – суб’єктивного середовища і 

зовнішньої – об’єктивного середовища; 

•  динамічність (процесуальність): етична компетентність майбутнього 

вчителя фізичної культури не має статичного вигляду; вона є процесуальним 

явищем, яке актуалізується тільки в процесах або діях; говорити про певні 

знання, уміння, навички студента у сфері етичної компетентності можна 

лише в контексті тих чи інших навчально-професійних завдань, реальних 

життєвих ситуацій;  

•  дієвість: формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури відбувається в навчально-виховному процесі, який 

передбачає залучення студентів у різні види професійної підготовки; 

• технологічність: формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури потребує визначення етапів реалізації цього 

процесу, їх змістового наповнення та забезпечення їх необхідним навчально-

методичним інструментарієм; 

•  діагностичність: формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури потребує забезпечення моніторингу цього 

процесу. 

На основі вивчення широкого кола джерел із проблеми дослідження 

дійшли висновку, що модель системи формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури має містити чотири складові: 

концептуально-цільову, структурно-змістову, технологічну й контрольно-

корекційну.  

Розкриємо зміст указаних складових.  
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1. Концептуально-цільову складову моделі представлено єдністю мети 

й зумовлених 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 й розвитку.  

Основними цільовими орієнтирами 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, установлення причинно-наслідкових зв’язків; 

засвоєння теоретичних знань у галузі етики, опанування різних форм, 

методів застосування етичного тезаурусу для вирішення конкретних завдань 

педагогічної діяльності в межах педагогічної етики, стимулювання до 

професійно-етичного самовдосконалення. 

Завдання, пов’язані з формуванням етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури, ми класифікуємо (за ознакою професійно 

важливих якостей) на 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 й прогнозування педагогічних ситуацій, спонукання до 

виявлення в різних видах діяльності професійної підготовки 

відповідальності, ініціативності, вимогливості до себе й інших, дотримання в 

поведінці морально-етичних норм); особистісно-значущі (поглиблення таких 

особистісних якостей, як гуманістична спрямованість, моральна 

спрямованість, етична зрілість, здатність здійснення системного етичного 

аналізу подій і ситуацій; здатність до адекватної самооцінки, культура 

самоосвітньої діяльності). 

Методологічну основу моделі становлять обґрунтовані вище 

концептуальні підходи дослідження порушеної проблеми (компетентнісний, 

гуманістичний, аксіологічний, системний, синергетичний, особистісно-
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діяльнісний, деонтологічний, акмеологічний), які дають можливість 

оптимального досягнення мети розробленої системи − формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної 

підготовки.  

2. Структурно-змістова складова 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. 

3. Технологічна складова 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 (передусім 

у період педагогічних практик), спортивній, самовиховній. 

Необхідність виділення вказаної складової продиктована тим, що вибір 

етапів, методів і форм, які використовуються в різних видах діяльності 

майбутніх фахівців, дає можливість 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 та структури процесу професійної підготовки майбутнього 

вчителя зазначеного фаху. 

Підготовчо-стимулювальний етап спрямовано на розвиток 

активного суб’єктного ставлення студента до оволодіння етичною 

компетентністю й передбачає забезпечення усвідомлення студентами етичної 

компетентності як професійно значущої якості; вироблення прагнення 
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студентів до професійно-етичного розвитку й саморозвитку через впливи на 

їхню емоційно-почуттєву сферу. На зазначеному етапі також передбачається 

підготовка 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. 

Підготовчо-стимулювальний етап розглядається як такий, що створює 

психологічні передумови для реалізації наступних.  

У наш час, коли в суспільній свідомості спостерігається певна 

деформація й зниження значущості етичних норм і моральних цінностей, 

актуальним завданням професійної підготовки майбутніх учителів постає 

поглиблення і, за необхідності, корекція моральної свідомості й 

самосвідомості студентів. Диференційованість професійно-етичних понять і 

норм у свідомості майбутніх учителів, точність розуміння їх змісту, 

відсутність суперечностей у системі професійно-етичних уявлень і 

переконань дає можливість майбутньому вчителю адекватно оцінювати 

мотивацію поведінки як оточення, так і свою власну, а в майбутньому − своїх 

вихованців.  

З іншого боку, наявність незрілих, суперечливих уявлень про норми й 

поняття педагогічної етики, моральні норми й цінності, дисонансні стани в 

системі переконань майбутніх учителів є основою неправильного розуміння 

ними «логіки вчинків» і їх неадекватної оцінки як у себе, так і у своїх 

вихованців. Інтенсивний розвиток свідомості студентів, який виявляється у 

формуванні особистісної рефлексії, самооцінки, критичності, виникнення 

потреби в новій інформації, особливо соціально-психологічної, спонукають 

до осмислення з професійно-етичних позицій набутого досвіду, власної 

поведінки й поведінки інших, до перегляду морально-етичних цінностей, 

розв’язання світоглядних завдань. Це передбачає необхідність забезпечити 
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набуття студентами знань про категорії й норми професійної етики, суть 

етичної поведінки вчителя й зумовлює виділення й забезпечення в процесі 

формування етичної компетентності студентів світоглядно-когнітивного 

етапу. 

У процесі вивчення психологічної літератури встановлено, що 

елементарні форми поведінки особистості (реактивні) зумовлюються 

емоційними процесами, а складні (усвідомлені) опосередковуються 

мотивацією. В основі мотивації лежать емоції, що визначають спрямованість 

дії. Емоційна поведінка є експресивною, а не спрямованою до мети, оскільки 

її напрям змінюється разом зі зміною ситуації. З огляду на це правомірним 

буде стверджувати, що етична поведінка особистості містить емоційні та 

мотиваційні компоненти. 

Тому для формування позитивно-активого ставлення студентів до 

етичних норм, етичної дії важливо, щоб вони не просто усвідомлювали й 

осмислювали отримані знання з етичної галузі, а виявляли при цьому емоції 

й почуття. Зокрема якщо студентові пояснюють важливість для вчителя 

дотримання етичних норм, педагогічного такту, виявлення моральних 

якостей, він повинен інтеріоризувати отриману інформацію на рівні 

емоційно-почуттєваї сфери. Адже джерела етичної поведінки особистості 

починаються з уміння дотримуватися її на основі розуміння й урахування 

емоційного стану іншої людини. Досягти такого розуміння можливо шляхом 

власних переживань, самовідчуття власних емоцій та емоціних реакцій 

інших. Тому для ефективного формування етичної компетентності майбутній 

учитель має надбати досить різноманітний досвід відчуття власних 

переживань. Потрібно, аби нові переживання були емоційно забарвленими,і 

стійкими, а для цього необхідно їх повторно відчути, бо одноразово 

пережитий емоційний стан не може втриматися у свідомості особистісті, а 

отже, не може й актуалізуватися в необхідний момент. 

Лише опосередковано, збуджуючи уявлення, складовою частиною яких 

є та чи інша емоція, можна спровокувати і її саму. Уявлення можна 
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тлумачити як результат конкретної ситуації,  яку людина колись пережила. 

Наприклад, ситуація допомоги, у якій  відчула позитивні емоції, або  зневаги, 

коли людина зазнала негативні емоції. Уявлення, таким чином, є рухом, а не 

статичним образом. Проте, якщо згадка про минуле виявляється відчуженою 

від людини, то минулий емоційний досвід не набуває   особистісного сенсу. 

У такому разі минулий емоційний досвід  не спонукає до співпереживання й 

не виступає  рушійною силою дії або вчинку. Лише емоційно збагачений 

рухомий образ може стати джерелом, звідки черпатиметься емоційна енергія 

для виникнення співпереживання [371]. 

Емоційні переживання в разі їх багаторазового повторення 

узагальнюються й пов’язуються не з конкретною людиною як об’єктом дії 

або вчинку, а із самим способом етичної поведінки. У такому разі норма стає 

значущою для особистості. Це узагальнене емоційне ставлення до змісту 

ситуації, події, явища і є етичною властивістю, що регулює поведінку 

суб’єкта діяльності. 

Як відомо, у силу різних обставин у поведінці людини не завжди 

поєднуються слова, почуття й справи. Так, знаючи етичні норми, деякі 

студенти часом порушують дисципліну, пропускають заняття без поважних 

причин, залишаються байдужими до порушень дисципліни, грубощів своїх 

ровесників, переживань інших, самі виявляють злість, агресивність тощо. 

Вихованню морально-етичних почуттів у студентів допомагають 

педагогічні впливи, які викликають доцільні, з точки зору етичних норм, 

переживання, які глибоко вражають особистість, корегують її потреби, 

інтереси в бік усе більшого наближення до суспільно й професійно 

значущих. 

Не можна не погодитися з Є. Богдановим, який зазначає, що у виховній 

роботі опора на емоційне не менш важлива, ніж на раціональне. Емоційне 

виховується на основі раціонального й навпаки. Моральне почуття 

формується із свідомим ставленням до норм, принципів і правил поведінки 

[77, с. 10]. Моральні почуття, на думку вченого, відіграють важливу роль у 
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формуванні активної життєвої позиції молодої особистості, у її моральному 

становленні. Вони є складником емоційно-моральної активності особистості, 

яка характеризується здатністю до дій на основі власного переживання їх 

морального сенсу, змісту й шляхів реалізації у відповідних діях. Вплив 

моральних почуттів на процес формування емоційно-етичної  активності 

особистості полягає в тому, що замість байдужого ставлення до значущих 

явищ життєдіяльності виникає адекватне емоційне ставлення; замість 

поверхових емоційних реакцій виявляється розвинена емоційна 

сприйнятливість; замість випадкових емоційних реакцій утворюється 

емоційно-моральна стійкість. 

Отже, оскільки в морально-етичних переживаннях студентів 

відтворюється формувальна мотиваційна ієрархія й ці переживання беруть 

безпосередню участь у її становленні, необхідно формувати в майбутнього 

вчителя позитивні емоційно-етичні ставлення, а не тільки забезпечувати 

засвоєння ним етичних знань; розвивати альтруїстичні емоційно-етичні 

позиції у ставленні до інших, що забезпечить успішне формування 

позитивних професійно-моральних якостей. 

Метою світоглядно-когнітивного етапу формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури є набуття ними 

необхідних знань щодо професійної етики вчителя (знань про професійно-

етичні категорії й норми, суть етичної поведінки вчителя тощо), поглиблення 

професійно-етичного світогляду. 

Зміст формування професійно-етичного світогляду та професійно-

етичної спрямованості студентів становить система етичних поглядів, 

переконань, інтересів, ціннісних пріоритетів, що базується на етичних 

знаннях, здобутих майбутнім учителем у процесі професійної підготовки та 

життєдіяльності. 

Етичні знання утворюються системою понять, під якою розуміють 

логічно оформлену думку, що відображає загальні та суттєві ознаки реальних 

ставлень і взаємин особистості. Усвідомлюючи етичні поняття, студент 
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спроможний виконувати будь-яку дію згідно з цими уявленнями й бути 

відповідальним за її результат. 

Сталість формування морально-етичної свідомості майбутнього 

вчителя значною мірою залежить від продуманої системи етичних понять 

згідно з вимогами до сучасного педагога. При цьому слід зазначити, що 

засвоєнню етичних понять студентів сприяють необхідні уявлення про 

варіації ситуацій у реальній професійній діяльності, накопичення яких 

здійснюється в безпосередній взаємодії з реальною професійно-педагогічною 

дійсністю та під час спостереження за реальними типами поведінки.  

Система понять утворює підґрунтя для оволодіння необхідними 

етичними знаннями, які в процесі суспільно корисної діяльності й 

спілкування набувають суспільного та професійно-особистісного значення. 

Тому засвоєння майбутніми вчителями етичних знань варто розглядати з 

позиції загальносуспільної й практичної значущості. В іншому випадку вони 

перетворюються для студентів на об’єкт споживчого інтересу або продукт 

пасивного засвоєння. 

У широкому колі суспільних і професійно-педагогічних явищ, які 

відбиваються у свідомості студента, виокремлюються та засвоюються ті 

аспекти явищ, що співвідносяться з етичними знаннями, які він уже має. 

Етичні проблеми, що виникають у вчинках людей, взаєминах, часто 

залишаються не поміченими студентами, якщо раніше в їхній свідомості не 

було відповідних етичних знань і уявлень. Значний обсяг і різний характер 

інформації з питань етики взагалі й педагогічної етики зокрема призводить 

до значної різниці у змісті етичних знань, характері та засобах їх сприйняття, 

а отже, і до різного ставлення до одного й того ж педагогічного явища з 

позицій етики. 

Специфічною формою прояву етичних знань є усвідомлення етичних 

норм, що становить собою здатність особистості осягнути їх смисл, значення 

й досягнутий завдяки цьому результат. 

У процесі засвоєння етичних знань студентами здійснюється взаємодія 
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компонентів професійно-етичної спрямованості особистості. Так, етичні 

знання, становлячи передумову орієнтації в моральних цінностях й у виборі 

певної лінії поведінки, акумулюються в професійно-етичній свідомості у 

вигляді переконань, установок, які проявляються в професійно-етичній 

позиції й згодом закріплюються в стилі професійно-педагогічного 

спілкування та поведінки. 

Етичні знання впливають на формування позитивного або негативного 

ставлення до професійно-педагогічних явищ. Відповідне ставлення 

майбутніх учителів до людей, їх учинків, їх взаємовідносин впливає на 

формування етичних знань і професійно-педагогічного світогляду. Етичні 

ставлення студентів до навколишнього освітнього середовища, як і етичні 

знання, формуються в діяльності, у спілкуванні з товаришами, викладачами. 

Чим різноманітніший характер має діяльність студента, чим ширше коло 

людей, із якими він спілкується, чим інтенсивніші й різноманітніші впливи 

на нього, тим стає більш глибоким його суб’єктне ставлення до професійно-

педагогічних явищ, до професійно-етичних норм і вимог, що найбільшою 

мірою характеризує професійну зрілість майбутнього вчителя. 

Водночас засвоєння етичних знань тісно пов’язане з індивідуально-

психологічними особливостями студентів, що вимагає забезпечення 

особистісно-діяльнісного підходу на всіх етапах формування етичної 

компетентності студентів. 

Зазначимо, що найбільш яскраво індивідуальні відмінності в рівнях 

засвоєння етичних знань проявляються в усвідомленості й оперативності 

знань.  

Отже, етичні знання сприяють формуванню професійно-етичної 

свідомості студентів, яка нерозривно пов’язана з формуванням у них етичної 

компетентності. Їх єдність, на думку більшості науковців, забезпечує 

можливість перетворення етичних знань та особистих моральних переконань 

у досвід професійно-етичної поведінки майбутнього вчителя.  

Формування етичної компетентності в майбутніх учителів вимагає 
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виявлення студентами професійно-етичної позиції, що, у свою чергу, 

потребує формування в них відповідних моральних переконань та 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 й забезпечення в технологічній складовій запропонованої системи 

особистісно-позиційного етапу. 

Узагальнення результатів наукових досліджень із проблеми 

особистісної позиції, що виконані в межах різних концепцій, дає підстави 

стверджувати, що суть зазначеного феномену тлумачиться по-різному: як 

положення людини в соціальній структурі або системі міжособистісних 

стосунків, яке розглядається в системі «роль» і «статус» (К. Абульханова-

Славська [4], В. Ядов [589] та інші); як система поглядів,настанов, цінностей, 

мотивів, через які відбивається ставлення індивіда до різних сторін власної 

діяльності й учинків (Б. Ананьєв [13], Л. Божович [81], А. Маркова [322; 

323], В. М’ясищев [338], С. Рубінштейн [433; 434] та інші). 

Починаючи з дитинства, ставлення людини допредметного світу,  

інших соціальних істот має вибірковий характер, який, передусім, 

зумовлюється особливостями  її попереднього позитивного або нгегативного 

життєвого досвіду. Ще більшої вибірковості вони набувають тоді, коли 

спілкування й взаємодія з навколишнім світом стають для людини 

усвідомленими потребами й внутрішньою необхідністю. У такий спосіб в 

людини  з’являється внутрішня позиція як система її вибіркового ставлення 

до навколишньої дійсності, яке пов’язане з її оцінкою й зумовлює  характер  

діяльності й поведінки особистості. 

Внутрішня позиція − це насамперед система спрямованості 

особистості, її мотивів, потреб і прагнень, переконань та установок людини 

які зумовлюють певне ставлення до дійсності, до соціального оточення й до 

самої себе та визначають конкретну лінію поведінки [393]. 

Позиція особистості як суб’єкта суспільної поведінки й діяльності 

виступає складною системою її відносин, установок і мотивів, цілей і 
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цінностей, які можуть бути як про соціального (морального), так і 

асоціального (аморального) змісту. Домінування просоціальних або ж 

асоціальних утворень,  ієрархія зазначених складових, визначає своєрідність 

та етичну зрілість  особистості. 

Корисно в цьому контексті згадати установчо-позиційний підхід до 

визначення структури особистості, що його запропонував В. Ядов [589]. На 

думку В.Семенова і В.Ядова, людина має складну систему диспозиційних 

утворень, які регулюють її поведінку й діяльність [589]. Диспозиції (або 

позиції) становлять собою комплекс готовності свідомості й нервової 

системи людини діяти певним чином. Такі позиційні утворення виникають 

кожного разу, коли  певна потреба збігається  з відповідною ситуацією, яка 

уможливлює  її потенційне задоволення. 

Диспозиції організовані ієрархічно й утворюють такі чотири рівні [393; 

589]: 

перший рівень, найнижчий, утворюють елементарні фіксовані 

установки (set), які формуються на основі вітальних потреб людини. Вони 

утворюються в найпростіших ситуаціях, на зразок такої, коли ми, ступивши 

на ескалаторні сходи, певний час ще продовжуємо рухатися, хоча нікуди не 

поспішаємо. Як правило, такі установки особистістю не усвідомлюються і 

тому не переживаються. Основний осередок їхнього формування — це умови 

сімейного оточення людини як основного джерела її соціалізації, 

різноманітні предметні ситуації;  

другий рівень −  це рівень складніших диспозицій,який  формується на 

основі потреб особистості  в процесі спілкування; це здійснюється в малих 

групах і в тих ситуаціях, які зумовлюються метою і характером  діяльності в 

цих  групах. Такі особистісні утворення називаються соціальними 

фіксованими установками, або атитюдами (ставленнями). У такий спосіб 

формується більшість  комунікативних вмінь і навичок особистості; 

третій рівень базових соціальних установок становлять  диспозиції, у 

яких фокусується   спрямованість інтересів особистості відповідно до 
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конкретної сфери її соціальної активності. Зазначені соціальні установки 

концентрують особистість на певній сфері діяльності, виражають ставлення 

людини до цієї діяльності, усвідомлюються нею як необхідність  певного 

стилю власної поведінки порівняно з іншими; 

четвертий рівень, найвищий рівень диспозицій, утворює система 

ціннісних орієнтацій особистості, під якою розуміється стійка система 

спрямованості інтересів і потреб людини [393]. Це виражає її ставлення до 

цілей життєдіяльності й до засобів задоволення їх. Цілепокладання на цьому 

рівні − це певний «життєва дорожня карта», яка обумовлюється ієрархією 

життєвих цілей, пов’язаних  із соціальними сферами діяльності людини, які є 

для неї головними. 

Наведена система диспозиційних утворень виступає регулятором 

поведінки людини. Установки першого рівня регулюють безпосередні реакції 

людини на актуальну предметну ситуацію. Другий рівень регулює поведінку 

і вчинки   особистості у звичних ситуаціях взаємодії з навколишнім світом. 

Третій рівень «відповідає» за регуляцію  дій, вчинків, поведінки особистості. 

Четвертий, виший, рівень регулює поведінку й діяльність людини в 

найзначущіших ситуаціях її соціальної активності, зокрема в проблемних, 

конфліктних чи в ситуаціях морального вибору [393]. 

Зазначені елементи позиції виявляються не лише регуляторами 

поведінки особистості, а й рушійним механізмом її  психічного й соціального  

розвитку. Реалізуючись і закріплюючись  в суспільній практиці, позиція 

втілюється в  певні риси характеру, зокрема: комунікативні (як ставлення до 

інших), суб’єктно-діяльнісні (як ставлення до предметного світу) та 

рефлексивні (як відображення ставлення людини до самої себе). Останні 

завершують формування структури характеру людини, забезпечують його 

цілісність і саморегульованість, тим самим забезпечуючи й відносну 

автономність особистості в суспільстві. З огляду на це процес формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя можна розглядати як керування 

становленням або зміною установок і ціннісних орієнтацій студентів, як 



137 

 

 

 

формування в них здатності до цілеспрямованого усвідомлювання власних 

професійно-етичних установок, переконань і цінностей, а також як створення 

психологічних механізмів реалізації їх на практиці. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість 

стверджувати, що сформована етична компетентність майбутнього вчителя 

передбачає наявність в особистості певної установки. Так, німецький 

психолог А. Коссаковскі зазначав, що установки, які мають в собі динамічні 

компоненти, викликають активність особистості на реалізацію її потреб і 

спрямовують на ті об’єкти навколишнього світу, які необхідні для 

задоволення цих потреб. Такі установки можна характеризувати і як 

спрямованість, яка залежно від того, наскільки стійкі та закріплені ці 

установки, орієнтує та регулює активність людини [412, с. 141]. 

Під час реалізації діяльнісно-поведінкового етапу відбувається 

розвиток професійно-орієнтованих, прикладних етичних умінь, тобто студент 

отримує індивідуальний досвід виявлення етичної компетентності та 

здійснює самооцінку індивідуальних її особливостей (прийняття необхідних 

ціннісних орієнтацій), що надає можливість майбутньому вчителю поступово 

опанувати оптимальний для нього стиль виявлення професійно-етичної 

поведінки. У процесі реалізації діяльнісно-поведінкового етапу (реалізація 

етичних ціннісних орієнтацій у діяльності, у поведінці) 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 

фахівця фізичної культури рефлексивно-коригувального етапу 

обґрунтовуємо тим, що вельми важливим аспектом підготовки студентів до 

будь-якого виду майбутньої професійної діяльності є постійні аналіз, 

осмислення, експертиза власних дій і станів, тобто рефлексія діяльності. 

Рефлексивно-коригувальний етап розробленої системи передбачає 

виявлення змін у рівнях сформованості етичної компетентності майбутніх 
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учителів фізичної культури й забезпечення за необхідності внесення 

відповідних коректив у процес їхньої професійної підготовки. 

На цьому етапі вирішуються такі завдання:  

•  розвиток умінь етичної рефлексії; 

•  корекція змісту, форм і методів формування в 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 індивідуальної корекції етичної поведінки 

окремих студентів. 

Етична рефлексія, маючи специфічні особливості, пов’язана зі своїм 

предметом, разом із тим підпорядковується загальним закономірностям 

рефлексивних процесів, які останнім часом стали предметом різнобічного 

філософського, гносеологічного та спеціально-наукового аналізу. Ці 

закономірності дають можливість виділити всередині етичної рефлексії три 

стадії: дослідження, критика, корекція. Під дослідженням проблеми 

розуміємо побудову її програми в суб’єкта діяльності (студента) за 

допомогою інтелектуально-пізнавальних процесів. Критика проблеми є 

процесом, який передбачає реконструкцію причин труднощів, спрямовуючи 

суб’єкта діяльності на розуміння витоків їх виникнення. Вона посідає 

центральне місце в процесі будь-якого виду рефлексії. Корекція становить 

процес уточнення програми майбутньої діяльності; це образ зміненого 

процесу [491].  

Так, предметом дослідницької стадії є етичний аналіз дій, у результаті 

якого в суб’єкта формується образ проблеми – які етичні норми педагогічної 

етики було порушено в тій чи іншій ситуації. Усі ланки аналізу обумовлені 
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логікою професійно-етичної діяльності. Предмет другого етапу етичної 

рефлексії − критика проблеми – буде пов’язаний зі з’ясуванням причин 

невдач та успіхів власної діяльності в результаті спрямованості свідомості 

студента всередину свого «Я». Ключовим питанням тут є питання «Чому?». 

Третій етап етичної рефлексії, згідно з логікою рефлексивного процесу, 

пов’язаний із переформатуванням власної професійно-етичної діяльності. 

Продуктом такого виду діяльності виступає образ більш досконалих дій. 

Іншими словами, відповідаючи на запитання «Як?», майбутній учитель 

створює собі на перспективу власну програму професійно-етичного 

самовдосконалення.  

Відповідні методи й форми, які включають організаційну діяльність і 

методичне забезпечення якості поетапної професійно-етичної підготовки 

майбутнього вчителя фізичної культури в навчальній і позааудиторній роботі 

(контекстно-прикладні, інтегративно-модульні, інтерактивні, проективні, 

проблемно-рефлексивні, критичного мислення та ін.) спрямовують студентів 

на опанування питань ціннісного призначення етичної компетентності, 

необхідних теоретичних знань, нормативно-етичних основ реалізації 

засвоєних знань на практиці [491; 494]. 

У контексті нашого дослідження особливої уваги вимагає питання 

корекції етичної поведінки майбутнього вчителя, адже, як слушно зазначає 

О. Погребняк [385], сучасна українська молодь знаходиться в складній 

ситуації вибору правил і норм морально-етичної поведінки. Тому перед 

педагогічним колективом, особливо в педагогічних ВНЗ, постає нагальна 

потреба педагогічної корекції порушень професійно-етичнї поведінки 

студентів. 

С. Гончаренко визначає поняття «корекція» (похідне від лат. correctio 

«виправлення», «поліпшення») як «виправлення вад психічного або 

фізичного розвитку в дітей, порушення тої чи іншої функції дорослих» [124, 

с. 178]. В «Енциклопедії освіти» корекція розглядається як сукупність 

педагогічних засобів, спрямованих на поліпшення цілісного процесу 
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розвитку особистості. Цей процес здійснюється у двох взаємопов’язаних 

напрямах: 1) виправлення недоліків у тій чи іншій сфері розвитку 

особистості; 2) сприяння подальшому розвитку її як цілісної особистості 

[175, с. 425]. Отже, у корекційній роботі, на нашу думку, спеціальну увагу 

треба приділяти не тільки подоланню негативних якостей особистості 

студента, але й стимулюванню позитивних якостей. 

У працях науковців, присвячених проблемі корекційної роботи 

(В. Бондар, Т. Вісковатова, І. Доброскок, І. Єременко, Л. Лохвицька, 

І. Моргуліс, В. Синьов, І. Соколянський, В. Тарасун, О. Хохліна, 

М. Шеремет, М. Ярмаченко та інші) простежується спільна тенденція до 

інтерпретації поняття «педагогічна корекція» як педагогічного впливу на 

особистість у цілому, який ніяк не зводиться до тренувальних вправ, 

спрямованих на виправлення окремо взятого порушення.  

Корекційна робота в педагогічному ВНЗ безпосередньо пов’язана з 

навчанням і вихованням, що пронизує всю систему професійної підготовки 

майбутніх учителів. Найважливішим у корекційній роботі є забезпечення 

усвідомленого, активного, зацікавленого та самостійного виконання 

студентами різноманітних навчальних і виховних завдань в умовах 

спеціальної організації їх предметно-практичної діяльності з урахуванням 

індивідуальних особливостей. 

Ефективність педагогічної корекції визначається: умінням спілкування 

зі студентами; залученням у корекційну роботу самого студента 

(психологічний тренінг); формуванням мети корекційної роботи (при 

агресивності – розвиток доброзичливості, лінивості – виховання 

працелюбності тощо); застосуванням гальмівних прийомів (попередження, 

покарання, засудження, примушення); формуванням позитивних якостей за 

допомогою допоміжних прийомів (організація успіху, прояв уваги, 

піклування, умовляння, заохочення); конкретизацією причин поведінки; 

формуванням відповідних мотивів поведінки.  

Корекційна робота передбачає такі послідовні етапи: 
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1. З’ясування причин відхилення в моральній поведінці вихованця, а 

також виявлення сильних і слабких сторін його особистості. 

2. Визначення цілей і засобів дії з усунення недоліків у поведінці та 

формування позитивних якостей, протилежних тим, які є причиною 

відхилень у поведінці. 

3. Дискредитація, знецінення негативних форм поведінки та 

формування мотивів позитивної поведінки (бажання позбутися від недоліків, 

необхідність удосконалювати якості своєї особистості). 

4. Вибір виду діяльності, у якому найбільш успішно формується 

необхідна позитивна якість і включення у цей процес вихованця. 

5. Закріплення якості, що виховується через вправи в природних 

умовах або спеціально організований тренінг [385]. 

У процесі всієї корекційної роботи в студента формується рефлексивне 

ставлення до власної поведінки, яке є значущою ланкою подальшої 

організації самовиховання. У зв’язку з цим учені в корекційній роботі 

виділяють корекційне й корекційно-попереджувальне виховання [385]. У 

корекційному вихованні досягнення мети відбувається шляхом 

максимального подолання порушення психічних структур, процесів, 

функцій. У корекційно-попереджувальному – через раннє виявлення та 

інтенсивний розвиток достатньо зрілих психічних структур, тобто вже 

досягнутий рівень розвитку, а також з урахуванням результатів 

прогнозування так званого «поля труднощів». 

У корекційній роботі вчені виділяють корекційне навчання й 

корекційно-виховну роботу. Корекційне навчання має на меті повне або 

часткове подолання порушень у розвитку та забезпечення необхідної 

загальноосвітньої підготовки особистості. Тоді як корекційно-виховна робота 

є системою педагогічних заходів, спрямованих на подолання або 

послаблення порушень психічного та фізичного розвитку особистості [385].  

Ми дотримуємося позиції тих учених (О. Погребняк, М. Фролов), які 

під педагогічною корекцією розуміють допомогу студенту в кризових 
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ситуаціях, у пошуку сенсу життя, в оптимальній адаптації до освітньо-

виховного середовища навчального закладу. Основне завдання педагогічної 

корекції вбачаємо в педагогічній підтримці студентів, які мають певні 

проблеми в навчанні або в інших сферах життєдіяльності.  

4. Контрольно-оцінна складова системи формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є рівнево-

результативною, що створює передумови для якісної оцінки ефективності 

формування етичної компетентності (здійснення моніторингу й оцінки 

ефективності розробленої системи формування досліджуваної якості). При 

його розробці виходили з того, що згідно з рекомендаціями МОН України 

введено комплекс нормативних документів для розроблення складових 

системи галузевих стандартів вищої освіти, в основі нового покоління якого 

покладено компетентнісний підхід через формування нової системи 

діагностичних засобів із переходом від оцінки знань до оцінки компетенцій 

та визначення рівня компетентності в цілому [251]. 

Важлива роль у забезпеченні формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя належить моніторингу цього процесу. 

Здійснення моніторингу надає процесу формування етичної культури 

керованого характеру, підвищуючи його якість, можливість переходити від 

зовнішнього управління до самоуправління (професійно-етичного 

самовдосконалення).  

На основі аналізу наукових досліджень нами було виявлено варіанти 

трактування суті поняття моніторингу. Моніторинг розглядають як:  

•  сукупність контролювальних дій, за допомогою яких можливим є 

спостереження й корегування результатів навчання (О. Касьянова) [225]; 

•  забезпечення поточного регулювання та прогнозування подальшого 

розвитку об’єкта управління (З. Рябова) [437]. 

Більш повно визначає суть моніторингу А. Денисенко [147], 

розглядаючи його як систему заходів щодо збору та аналізу інформації з 
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метою вивчення й оцінки якості професійної підготовки й прийняття рішень 

про розвиток педагогічного процесу на основі аналізу виявлених типових 

особливостей і тенденцій [147]. Близьким до такого трактування є 

визначення поняття «моніторинг» С. Фоменком [539]. 

Ураховуючи наведені підходи до розуміння суті педагогічного 

моніторингу, ми визначаємо його як процес безперервного науково 

обґрунтованого діагностико-прогностичного відстеження змін у формуванні 

етичної компетентності студентів із метою використання отриманих 

результатів для підвищення якості цього процесу в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 

Сучасний стан проведених моніторингових досліджень в освітніх 

процесах (А. Денисенко [147]; О. Касьянова [225]; Л. Качалова [227] та інші) 

при ґрунтовності й повноті розглянутих питань недостатньо задовольняє 

потреби нашого дослідження, оскільки перед нами стоїть завдання 

продумати конкретні засоби забезпечення процесу формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури, методи вимірювання 

результатів дослідження щодо приросту знань, умінь, навичок студентів, змін 

в особистісних якостях, які характеризують указану компетентність. 

Суть педагогічного моніторингу полягає в забезпеченні синхронності 

процесів спостереження, діагностики, отримання на цій основі нових знань 

про стан об’єкта (у нашому випадку це - етична компетентність майбутнього 

вчителя фізичної культури) з подальшим моделюванням, прогнозуванням 

виховних впливів. Моніторинг дозволяє отримувати оперативну інформацію 

щодо перебігу педагогічного процесу, його результативності, робити 

висновки щодо його позитивних і негативних сторін, своєчасно його 

коригувати [134, с.79]. 

Ми поділяємо позицію А. Денисенко, яка дійшла висновку, що 

моніторинг спрямований на головні параметри педагогічного процесу 

навчального закладу й має статус дослідження, а не емпіричного збирання 

матеріалів. Він має комплексний, системний характер і створює умови для 
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планування – річного, перспективного, стратегічного [147].  

Педагогічний моніторинг виконує низку важливих функцій, 

спрямованих на підвищення ефективності формування досліджуваної якості: 

діагностичну, інформаційну, формувальну, системостворювальну, 

корекційну,  прогностичну. 

Діагностична та інформаційна функції дають можливість з’ясувати 

результати перебігу педагогічного процесу, отримати фактологічний 

матеріал про стан об’єкта, забезпечити мобільний зворотний зв’язок. Це 

уможливлює ефективно управляти педагогічним процесом, здійснювати 

оперативний аналіз його ефективності. При діагностуванні процесу 

професійної підготовки фіксуються показники етичних знань, умінь, 

навичок, а також виявляються  особливості перебігу процесу формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

Формувальна функція дає можливість більш ефективно здійснювати 

процес формування етичної компетентності студентів. На основі результатів 

моніторингу  педагогом обираються адекватні методи і прийоми 

індивідуального впливу на студента,  методи і форми педагогічної допомоги 

майбутньому фахівцю, найбільш ефективні організаційні форми освітнього 

процесу. 

З формувальною функцією тісно  пов’язана корекційна функція. 

Фіксація під час  моніторингу  особливостей поточних процесів дає 

можливість виявляти непрогнозований, несподіваний перебіг реалізації 

розробленої моделі формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури. Зазначена  функція допомагає нівелювати 

негативні моменти у формуванні етичної компетентності  майбутнього 

вчителя фізичної культури. 

Системостворювальна функція моніторингу передбачає, передусім, 

організацію процесу формування етичної компетентності студентів на 

підставі визначених методологічних підходів із метою  оптимального вибору 

цілей і завдань та методів і засобів їх вирішення. 
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Моніторинг не лише фіксує поточний стан педагогічного процесу на 

заданому часовому проміжку, але й сприяє прогнозуванню подальших 

тенденцій його розвитку й унесенню відповідних коректив, що створює 

передумови для вдосконалення, тобто моніторинг виконує прогностичну 

функцію [134, с.80]. 

Слід підкреслити, що   всі  зазначені функції моніторингу 

підпорядковуються загальній меті: підвищення ефективності забезпечення 

формування структурних компонентів етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури.  

Отже, моніторинг із систематичним опрацюванням викладачем його 

результатів і супровідним контролем  виступає інформаційно-коригувальною 

базою  в процесі формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури. 

Реалізація складової, що розглядається, вимагає визначення 

критеріальної бази, тобто критеріїв і показників рівнів сформованості етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури, а також розроблення 

діагностичного інструментарію. 

Таким чином, розроблена система формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури характеризується сукупністю 

взаємозалежних і взаємозумовлених наукових, науково-методичних і 

навчально-виховних заходів і процедур та включає концептуально-цільовий, 

структурно-змістовий, технологічний і контрольно-оцінний складники. 

У схематичному вигляді модель науково-методичного забезпечення 

системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури представлено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Модель системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя  
фізичної культури 
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3.2.  Методологічні підходи до формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури 

 

Ураховуючи вимоги до сучасного вчителя, у тому числі вчителя 

фізичної культури, які визначено в новому Законі України «Про вищу 

освіту», і здобутки сучасної теорії й методики професійної освіти, ми 

визначили 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. 

Звернення до компетентісного підходу зумовлено тим, що саме 

компетентність є важливішим показником фахової компетентності, 

готовності вчителя до здійснення різних видів професійної діяльності. 

Значні досягнення в розробці компетентнісного підходу до проблем 

професійної освіти належать Федеральному статистичному департаменту 

Швейцарії та Національного центру освітньої статистики США та Канади, 

якими було створено програму «Визначення та відбір компетентностей: 

теоретичні та концептуальні засади» («DeSeCo»).  

Безперечні переваги компетентісного підходу вже визнано в освітніх 

системах економічно розвинених країн через той факт, що саме наявність 

компетентностей дозволяє особистості, зокрема майбутньому фахівцеві, 

практично оперувати здобутими знаннями, застосовувати їх упродовж життя 

й професійної діяльності [233]. Компетентісний підхід до професійної освіти 

відповідає як соціальним очікуванням у сфері освіти, так й інтересам 

учасників освітнього процесу. 

Проблема компетентнісного підходу до навчання є об’єктом 

підвищеної уваги як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. На підставі 

відбору ключових компетентностей в Австрії, Бельгії, Німеччині, Фінляндії 

та Нідерландах вітчизняні дослідники (В. Андрущенко, В. Войтов, 
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О. Локшина, О. Овчарук, М. Степко, П. Хобзей та ін.) узагальнили 

класифікацію головних груп компетентностей, серед яких є соціальні 

компетентності, що пов’язані з оточенням, соціальною діяльністю 

особистості й виявляються в здатності до співпраці, активності, мобільності в 

різних соціальних умовах, у комунікативних навичках, у соціальних і 

громадянських цінностях і вміннях. 

Під компетентісним підходом до формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури розуміємо єдину систему визначення 

цілей, відбору змісту, організаційного й технологічного забезпечення 

зазначеної компетентності на основі виділення спеціальних, загальних і 

ключових компетенцій, що сприятиме підвищенню рівня професіоналізму й 

результативності виконання професійних обов’язків відповідно до 

соціального замовлення на навчання й виховання молодого покоління. 

Виходячи з цього, можна сформулювати функції компетентнісного підходу: 

• чітке визначення номенклатури й 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; 

• на основі визначення ключових, загальних і спеціальних 

професійних компетенцій більш точної й діагностично виваженої системи 

виміру рівня етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 

на всіх етапах його професійної підготовки. 

Компетентнісний підхід учені розглядають, з одного боку  як засіб 

оновлення змісту педагогічної освіти, а з іншого - як  механізм його 

узгодження з вимогами сьогодення. Він вносить сутнісні корективи в 

організацію процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури, 

підсилює його як практико-орієнтовну, так і виховну складові. 
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Ми поділяємо позицію науковців стосовно того, що компетентісний 

підхід дає можливість формувати якісно нову модель підготовки вчителя, у 

тому числі вчителя  фізичної культури, затребувану сучасним суспільством, 

суб’єктами педагогічної освіти (студентами, викладачами), користувачами 

освітніх послуг (учнями та їхніми батьками) [22]. Таку модель можна віднести 

до соціально-особистісної, тобто такої, що, з одного боку,  відповідає 

замовленню особистості, яка отримує педагогічну освіту; з іншого – 

соціальному замовленню на компетентні педагогічні кадри. 

Етична компетентність учителя фізичної культури як сукупність 

етичних і професійно-етичних знань, навичок і вмінь дає змогу не тільки 

розвивати учнів фізично, а й виконувати виховні завдання, формувати в 

школярів загальнолюдські цінності й моральні якості.  

Отже, компетентнісний підхід до формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури передбачає його професійну 

підготовку, орієнтовану на засвоєння етичних і професійно-етичних знань, 

умінь і особистісних якостей, важливих для визначення характеру мети й 

завдань його майбутньої педагогічної діяльності, спрямованої на формування 

фізично досконалих, соціально активних, морально стійких, відданих Україні 

громадян.  

Гуманістичний підхід як логічна похідна сучасної гуманістичної 

парадигми педагогічної освіти виступає системоутворювальним фактором 

професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в цілому й 

формування його етичної компетентності зокрема. 

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів (Г. Балл [31], М. Бахтін 

[32], І. Бех [70], В. Біблер [73], І. Зязюн [189], К. Роджерс [428], В. Соловйов 

[468], М. Хайдеґґер [548] та інші) дає можливість обґрунтувати поняття 

«етична компетентність учителя фізичної культури» на гуманістичних 

засадах. Гуманістичний підхід у педагогіці передбачає визнання унікальності 

учня (студента) як цінності, «відкритість» взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу. 
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Уточнимо суть наведених вище положень. 

1. Індивідуальна основа кожного студента самоцінна. Як особистість 

він має внутрішній, тільки йому притаманний світ, який складається з 

різноманітних  потреб, фізіологічних і психологічних особливостей, 

індивідуальних здібностей , які, за умови правильних педагогічних впливів, 

можуть розвинутися повною мірою. Це дає підстави для висновку, що 

справжній розвиток людини полягає в розвитку її індивідуальної основи 

через позитивну самореалізацію особистості. 

У процесі життєдіяльності людина пізнає саму себе, навколишній світ,  

власну  взаємодію з цим світом. При цьому слід пам’ятати, що цілісне 

пізнання світу можливе лише за активізації як інтелектуальних процесів 

людини, так і інтуїтивних підвалин її  свідомості. 

2. У процесі навчання і у позанавчальній діяльності студент здатний 

діяти без зовнішнього тиску, без примусу, вільно й відповідально. Проте 

свобода людини як вибіркова, творча активність свідомості вимагає 

прийняття відповідальності за  власні рішення. 

Будь-яка особистість прагне осмислення свого життя. Проте сенс життя 

не можна нав’язати людині ззовні. 

3. Людина відкрита для  взаємодії з іншими людьми й зовнішнім світом 

на паритетних началах, що дає можливість їй вийти за межі власного 

егоцентризму й самоізоляції. У контексті нашого дослідження, що людина 

здійснює сама себе через знаходження в іншій людині позитивного 

безумовного поповнення власного «Я» [138]. 

Важливими для сучасного розуміння гуманістичного підходу є 

неогуманістичні ідеї, які висувалися на зламі ХІХ – ХХ століть, громадський 

рух за «нове виховання»: педоцентризм (К. Вентцель, М. Монтессорі), 

соціально-педагогічні новації (А. Макаренко, С. Френе, С. Шацький), 

педагогіка взаємодії (Г. Шаррельман), антропософська освіта (Р. Штайнер). 

У загальній системи ідей неогуманізму принциповими для формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є: 
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• цілісний розвиток задатків і здібностей студента (виявлення й 

удосконалення в тісній єдності інтелектуальної, емоційно-чуттєвої й вольової 

сфер як викладача, так і студента та їхній єдності); 

• особистісна орієнтація: урахування унікальності особистості 

студента, його ресурсних можливостей, морально-духовного потенціалу; він 

послідовно розвиває в собі особистість, усвідомлює, як він це робить, для 

того, щоб у майбутньому кожний його вихованець також бачив у самому собі 

особистість, уважаючи себе такою; прагне того, щоб кожний вихованець 

бачив особистість у кожній людині навколо себе; 

• гуманістичний стиль взаємодії викладачів зі студентами;  

• засвоєння етичної основи загальнолюдських цінностей і національної 

культури, опора на принципи й норми професійної етики.  

Для формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури є неприпустимим розгляд явища гуманізації через будь-який 

окремий аспект. З огляду на це гуманізація процесу формування етичної 

компетентності студентів має бути пов’язана з: 

• покращенням морально-етичного клімату в навчальному закладі; 

• демократизацією процесу професійної підготовки; 

• гуманітаризацією освіти, засвоєнням загальнокультурних, духовних 

цінностей. 

У центрі гуманізації процесу формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури стоїть завдання розвитку нового 

педагогічного мислення професорсько-викладацького складу, що ґрунтується 

на прийнятті таких фундаментальних ідей: 

• ідея необхідності розгляду буття людини через її взаємодію з 

соціумом, природою. При цьому така взаємодія, активність людини щодо 

перетворення навколишньої дійсності має нести моральний потенціал; 

• ідея гуманізації людської свідомості; 

• ідея гуманітаризації педагогічного мислення: насичення його 
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гуманітарними знаннями, що вимагає виділення й акцентування гуманітарної 

складової у фахових дисциплінах; 

• ідея толерантності стосовно ідейно-політичних, світоглядних, 

релігійних, духовно-моральних, культурних розбіжностей людей, прагнення  

вирішувати конфлікти між суб’єктами педагогічного процесу на підставі 

компромісу; 

• ідея етнокультурної самоідентифікації особистості, створення 

передумов для загальнолюдської єдності, взаєморозуміння. 

На підставі перерахованих філософсько-педагогічний ідей, процес 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 

з позицій гуманістичного підходу можна осмислити з декількох позицій: 

• як наявність у викладачів і розвиток у студентів гуманістичного 

розуміння й ставлення до себе, інших і світу, заснованого на діалоговій 

концепції культури в процесі засвоєння загальних, психолого-педагогічних і 

фахових дисциплін за умови поглиблення етичної спрямованості їх змісту; 

• як створення на засадах демократичного управління сприятливого 

етико-гуманітарного середовища у ВНЗ, під яким розуміється сукупність 

освітньо-виховних, інформаційних, духовно-моральних,  кадрових і 

матеріальних умов життя навчального закладу, які забезпечуються  

комплексом заходів організаційного, психологічного, методичного 

характеру. 

Перехід до гуманістичної освітньої парадигми зумовлює поширення 

аксіологічного підходу в освіті, оскільки в контексті гуманістичної педагогіки 

людина розглядається як найвища соціальна цінність. 

З огляду на універсальний характер цінності є предметом 

міждисциплінарного дослідження. Проте їхні основи висвітлюються 

передусім у філософії. Аксіологія (грецьк. axia — цінність, logos — слово, 

учіння) визначається як філософське дослідження природи цінностей [532, 

с. 11]; як філософська дисципліна, що займається дослідженням цінностей як 



153 

 

 

 

сенсоутворювальних засад людського буття, що задають спрямованість і 

вмотивованість людському життю, діяльності та конкретним діянням і 

вчинкам [110, с. 26]. 

Теоретико-методологічні засади аксіологічної проблематики в освіті 

досліджуються багатьма вченими (І. Бех [72], Б. Гершунський [119], І. Зязюн 

[189], І. Ісаєв [204], В. Сластьонін [448], Г. Чижакова [448], Н. Ткачова [502], 

Г. Щедровицький [583] та інші), які розглядають аксіологічний підхід до 

підготовки майбутніх учителів як такий, що забезпечує фундамент їхньої 

моральності. 

Згідно з аксіологічним підходом, людські діяння можуть бути 

осмислені лише у співвіднесенні із цінностями (благами), якими 

визначаються норми й цілі поведінки людей. Цінності розглядаються, з 

одного боку, розглядаються як предмети, явища та їх властивості, що 

притаманні  людям певного суспільства й окремій особистості як засоби 

задоволення її потреб, але і як ідеї, спонукання у вигляді норми й ідеалу. 

До суспільних цінностей  належать лише ті  явища, які пов’язані із 

соціальним прогресом. На різних етапах розвитку суспільства 

загальнолюдськими цінностями залишаються такі цінності, як життя, 

здоров’я, любов, праця,  освіта, краса, творчість тощо. Вони витримали 

перевірку в практиці світової історії, оскільки несуть у собі гуманістичне 

начало. 

Вивченням педагогічних цінностей, ціннісних підходів у навчанні та 

вихованні з позицій визнання самоцінності людини та цінності освіти 

займається окрема галузь педагогічного знання – педагогічна аксіологія. 

Предметом педагогічної аксіології є формування ціннісної свідомості, 

ціннісного ставлення, ціннісної поведінки особистості [448, с. 99]. 

Сенс аксіологічного підходу може бути розкритий через систему 

аксіологічних принципів, до яких належать: рівноправ’я всіх філософських 

поглядів у рамках єдиної гуманістичної системи цінностей; рівнозначність 

традицій і творчості, визнання необхідності вивчення й використання учень 
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минулого та можливості відкриття в сьогоденні й майбутньому; рівність 

людей, діалог. 

Важливість аксіологічного підходу зумовлена тим, що він забезпечує 

формування й трансляцію ціннісної матриці професійної підготовки 

майбутнього вчителя, сприяє розв’язанню в процесі формування його етичної 

компетентності проблеми співвідношення між декларованими морально-

етичними цінностями професійної діяльності педагога й 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 взаємодії між суб’єктами педагогічного 

процесу навчального закладу, співробітництва, формування в студентів 

свідомого прагнення діяти на етичних засадах, дотримуючись етичних норм, 

загальнолюдських цінностей; озброїти студентів знаннями, морально-

ціннісними орієнтаціями професійно-педагогічної діяльності в умовах 

динамічних соціальних змін, сформувати в майбутніх педагогів персональні 

системи моральних цінностей, які найбільшою мірою відповідатимуть їхнім 

індивідуальним потребам, професійним і життєвим цілям і соціальному 

призначенню вчителя фізичної культури, стимулюючи набуття ними досвіду 

морально-етичної діяльності й поведінки, а також створюючи оптимальні 

умови для морально-етичного саморозвитку й самоактуалізації в процесі 

професійного становлення [340, с. 126-146].  

У загальнонауковому значенні системний підхід визначається як 

напрям методології спеціально-наукового пізнання та соціальної практики, в 

основі якого лежить дослідження об’єктів як систем. Системний підхід 

сприяє адекватній постановці проблем у конкретній науці та виробленню 

ефективної стратегії їх вивчення. Зазначений підхід орієнтує дослідження на 

розкриття цілісності об’єкта та механізмів, що забезпечують таку цілісність, 

на виявлення різних типів зв’язків складного об’єкта та зведення їх в єдину 

систему [531, с. 587]. 
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В основу системного підходу покладено принцип цілісності 

досліджуваного об’єкта, що полягає у вивченні його окремих складових як 

єдиного цілого, єдиної системи. Цей принцип ґрунтується на тому, що ціле 

має властивості, відсутні в його окремих частинах. Слід зазначити, що 

властивість об’єкта як цілісної системи не зводиться до суми властивостей 

його окремих елементів чи підсистем, а визначається специфікою його 

структури, особливими системоутворювальними, інтегративними зв’язками 

між його компонентами. У результаті взаємодії компонентів і їх об’єднання в 

більші одиниці з’являються нові властивості, які не відзначалися на 

попередньому рівні організації [75, 76, 514]. 

В основу системного підходу покладено закон взаємозв’язку та 

взаємозумовленості явищ у світі й суспільстві, що передбачає аналіз 

досліджуваних об’єктів та явищ  не лише як самостійних систем, але й як 

підсистем певної більшої системи (надсистеми), тобто виявлення зв’язків 

різних типів не тільки в середині досліджуваного об’єкта, але і в його 

відносинах із зовнішнім середовищем. Така підсистема являє собою 

сукупність елементів, які поєднані спільним процесом функціонування та 

при взаємодії реалізують певну операцію чи функцію, які є необхідними для 

досягнення поставленої мети функціонування системи. Надсистема є 

системою вищого рівня ієрархії, в яку досліджувана система входить як її 

складова. 

Системний підхід як загальнонаукова, міждисциплінарна, 

методологічна концепція забезпечує широку пізнавальну реальність у 

дослідженні об’єкта; схеми пояснення, в основі яких лежить пошук 

конкретних механізмів цілісності об’єкта й виявлення типології його зв’язків; 

розуміння можливості розчленовувати складний об’єкт на підпорядковані 

підструктури на основі виділення «одиниці» аналізу [340, с. 22-81]. З огляду 

на це системний підхід дає можливість розглядати процес формування 

етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури як складну 

динамічну систему, визначити особливості її складових, пізнати характер і 
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механізми зв’язків між ними й на цій основі вибудувати модель науково-

методичного забезпечення вказаної системи, що сприятиме оптимальному 

досягненню запланованого результату.  

Системний підхід сприяє також правильному моделюванню й 

прогнозуванню перебігу процесу формуванню етичної компетентності 

студентів у процесі їхньої професійної підготовки, адже дає можливість 

розглядати вказаний процес в єдності його структурних і функціональних 

компонентів (мета системи; управлінська підсистема, зокрема педагога; 

підсистема, яка управляється, зокрема студент; взаємодія й взаємини цих 

підсистем; зміст діяльності системи; засоби, що забезпечують роботу 

системи; методи роботи системи; продукти роботи системи), що відповідає 

цілям конструювання за схемою: постановка мети, яку повинна 

забезпечувати система; визначення функцій, що забезпечує досягнення мети; 

пошук і створення технічного забезпечення системи [453].  

Одним із ключових принципів синергетичного підходу є наявність у 

системах процесів самоорганізації, які є закономірними для всіх явищ, 

процесів і подій буття. Під самоорганізацією розуміють процеси спонтанного 

впорядкування, виникнення й еволюції структур у відкритих нелінійних 

середовищах (системах); упорядкування системи за рахунок дії її складових, 

тобто певних внутрішніх законів, можливостей, сил. Якщо поглянути на 

самоорганізацію з позицій суспільних і гуманітарних наук, то під нею 

розуміють самоздійснювані процеси соціального регулювання в складних 

соціальних системах, які передбачають якісне й структурне перетворення 

певної об’єктивної реальності. Соціальна самоорганізація виникає як 

результат цілеспрямованих індивідуальних дій у межах більш широких 

соціальних систем і процесів. Тобто самоорганізація – це процес, у якому 

створюється й відтворюється система, що має високий рівень складності й 

велику кількість елементів, зв’язки між якими мають не жорсткий характер, а 

характер імовірного розвитку [340]. 

Більш детально процес самоорганізації можна розкрити за допомогою 
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ключових положень синергетики, якими є відкритість (характеристика 

соціальної системи, яка вказує на наявність певних обмінних зв’язків між 

нею та навколишнім середовищем); нестійкість (указує на стан готовності 

системи до змін і момент вибору їх напряму); нелінійність (як 

невідповідність цілого (тобто системи) простому об’єднанню частин, які 

увійшли до нього та як нееквівалентність минулого системи її майбутньому. 

Синергетичний підхід як напрям методології дослідження, в основі 

якого лежить розгляд феноменів самоорганізації й еволюції складних систем, 

у результаті яких у системі можуть з’явитись якості, якими не володіє жоден 

зі складників, дає можливість розробити систему формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури як відкриту систему, 

що здійснює обмін інформацією з іншими системами; забезпечити перехід 

від організації до самоорганізації  студентами процесу формування етичної 

культури (тобто до морального професійного самовдосконалення студентів). 

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.  

Використання деонтологічного підходу до поведінки педагога 

передбачає дослідження її нормативності відповідно до узагальненої системи 

принципів, норм, вимог, яким повинна відповідати поведінка педагога в 

умовах професійної діяльності. Деонтологічна норма  несе в собі досвід 

раціональної орієнтації педагога в професійному просторі, сприяє адаптації 

до умов освітнього середовища, в якому здійснюється професійна діяльність. 

Деонтологічні норми, регулюючи зовнішнє виявлення поведінки 

представників педагогічної професії,  існують не в зовнішньому соціальному 

середовищі, а, передусім, у свідомості педагога. Становлячи зміст його 
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внутрішнього життя, вони спроектовані на внутрішній простір 

індивідуального «я» й існують у ньому, поєднуючи між собою внутрішній і 

зовнішній світ єдиними нормативними зв’язками [102; 103]. 

Теоретичним підґрунтям педагогічної деонтології як науки про 

професійну поведінку вчителя є педагогічна етика, яка виступає базовою 

складовою формування професіоналізму й компетентності сучасного 

вчителя. Саме через професійну етику конкретизуються загальнолюдські 

принципи моралі відповідно до умов професійної діяльності, регулюються 

моральні взаємини людей у суспільно-професійній сфері життя, що пов’язано 

з об’єктивною необхідністю безперервного процесу продукування 

матеріальних і духовних цінностей. 

Звернення до деонтологічного підходу до формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури зумовлюється тим, що 

вказаний підхід дає можливість розглянути цей процес як систему вимог 

професійного й особистого порядку, висвітлити етичну сторону поведінки 

педагога з позицій належного, розглядає поведінку студента й у різних видах 

діяльність через поняття повинності, належного ставлення майбутнього 

фахівця до учасників педагогічного процесу (учнів, батьків, колег та ін.), до 

професійної праці. Як слушно зазначає М. Васильєва, якщо етика розкриває 

суть обов’язку, то деонтологія розкриває специфіку його реалізації в 

конкретних видах взаємин суб’єктів педагогічного процесу [102]. Саме в 

деонтології найбільш яскраво знаходить вираження зв’язок моральних і 

професійних компонентів у поведінці та діях майбутнього фахівця [340, с. 

278-307]. 

В особистісно-діяльнісному підході, у якому  особистісний і 

діяльнісний аспекти утворюють єдину, нерозривну інтеграцію, дає 

можливість спрямувати особистість на саморух, самозростання й у підсумку 

на самореалізацію ресурсних можливостей особистості. Особистісно-

діяльнісний підхід характеризується ціннісним ставленням, позитивними 

можливостями особистості в діяльності; включенням особистісного досвіду 
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молодої людини, який містить знання, уміння, цінності та настанови, до 

навчально-виховного процесу. 

З позиції цього підходу діяльність студента можна представити як 

процес, у якому відбувається перехід об’єкта в його суб’єктивну форму. 

Водночас  із цим у діяльності майбутній фахівець отримує  об’єктивні 

результати. 

Специфічна особливість людської діяльності полягає в тому, що вона 

свідома та цілеспрямована. У ній і через неї людина реалізовує свої цілі, 

об’єктивує задуми в перетворюваній нею діяльності. Разом із цим 

об’єктивний зміст діяльності входить визначальною основою в психіку 

індивіда. У діяльності та через діяльність індивід самореалізується та 

самостверджується як суб’єкт (у своєму ставленні до об’єктів ним створених) 

і як особистість (у своєму ставленні до інших людей, на яких він впливає 

через діяльність та з якими він через неї взаємодіє) [433]. Отже, значення 

діяльності полягає в тому, що в ній і через неї встановлюється дієвий зв’язок 

між людиною та навколишнім світом, завдяки якому і відбувається 

взаємоперехід суб’єкта й об’єкта, їх взвємопроникнення. 

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість, з одного боку, 

урахувати особистісно-індивідуальні особливості кожного студента для 

розробки індивідуальної освітньої траєкторії в процесі формування його 

етичної компетентності, з іншого, – забезпечувати 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 про етичні норми 

й категорії, а й активне присвоєння їх і втілення в майбутній професійної 

діяльності. Отже, за умови особистісно-діяльнісного підходу забезпечується 

спрямованість студентів як суб’єктів педагогічного процесу на вияв 

активності, де з усієї різноманітності видів професійної діяльності вчителя 

виокремлюється їх моральна сторона, з усіх видів спонукань – специфічно 

моральні мотиви: гуманне ставлення до вихованців, бажання творити добро, 
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підкорення почуттю обов’язку, прагнення здійснювати певні ідеали. 

Необхідність звернення до акмеологічного підходу для забезпечення 

успішності формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури пояснюємо тим, що кінцевою метою вказаного процесу 

вважаємо прагнення студента до досягнення акме в професійно-етичній 

самореалізації особистості студента, яку розглядаємо як максимальне 

розкриття його морально-етичного потенціалу, сходження його до 

духовності. Максимальне повне розкриття та використання внутрішнього 

потенціалу майбутнього фахівця в професійному становленні відбувається в 

процесі розвитку та саморозвитку.  

Важливо, що в процесі особистісно-професійного становлення й 

розвитку майбутнього вчителя, утому числі вчителя фізичної культури, 

відбувається не лише розкриття  внутрішнього потенціалу студента, але й 

його примноження. Примноження особистісного-професійного потенціалу 

студента характеризують такі ознаки : розширення кола пізнавальних 

інтересів, домінування потреб самореалізації, зацікавленість прийомами 

самоосвіти, підвищення рівня педагогічної майстерності, розвиток процесів 

самості [333]. Для нас також є важливим положення про те, що розвиток акме 

залежить від здатності майбутнього фахівця оволодівати вміннями  

оптимально досягати вершини особистісно-професійного розвитку не лише в 

процесі фахової підготовки, але й підтримувати рівень сформованості вмінь 

протягом усього життя [425]. 

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 

(самопізнання, самосприйняття, рефлексія, самоідентифікація, 

самовизначення, самообмеження); переведення потенційних можливостей в 

актуальні вимагає актуалізації сутнісних сил людини (розкриття, розгортання 

сутнісних сил, самопрогнозування), які можуть виявлятися як самостійно, так 
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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 самовираження, самопрезентації, 

самоствердження [425].  

 

3.3. Педагогічні умови ефективності системи формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 

 

Науково-теоретичне обґрунтування сукупності педагогічних умов 

успішної реалізації процесу формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної підготовки 

потребує з’ясування суті поняття «педагогічні умови». 

У тлумачному словнику умова визначається як обставина, від якої 

щось залежить; обстановка, у якій відбувається, здійснюється будь-що [106; 

370]. Лексичне значення слова «умова» тлумачиться як обставина, від якої 

щось залежить; вимога, яка висувається однією стороною до іншої; усна чи 

письмова згода про щось; правило, що встановлене у якійсь сфері 

життєдіяльності; обставина, у якій щось трапляється [106]. 

У філософських енциклопедичних словниках умова визначається як те, 

від чого залежить інше (зумовлене), що дозволяє, робить можливим 

наявність речі, предмета, стану, процесу [532; 533; 534]. 

Цей висновок підтверджує аналіз праць учених-педагогiв 

(А. Денисенко [147], Г. Дмитренко [159], С. Карпенчук [221]). 

Як свідчить аналіз наукових праць,  у педагогічному аспекті і 
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розуміння поняття «умова» є неоднозначним, хоча виявлені визначення його 

різними вченим є досить близькими  за змiстом. Цей висновок збігається з 

результатами праць учених-педагогiв (А. Денисенко [147], Г. Дмитренко 

[159], С. Карпенчук [221], І. Ревенко [420] та інші), який дає можливість 

розглянути  підходи вчених до тлумачення поняття «умова» у педагогiчному 

аспекті.   

Так, деякі автори (М. Боритко [95], В. Сластьонін [450] та інші) це 

поняття визначають, виходячи з теорії причинності, при цьому причина 

виявляється в числі умов як один з активних елементів, тобто по суті 

зливається з поняттям «чинник як рушійна сила розвитку» [95]. 

Чинник визначається як причина, рушійна сила будь-якого процесу, 

явища, що визначає його характер або окремі його риси [106]. На відміну від 

чинників, що безпосередньо породжують ті чи інші виховні впливи й ефекти, 

умови формують певну обстановку (середовище),  обставини місця і часу дії, 

у яких відбувається педагогічний процес. Умови визначають природний, 

соціокультурний, історичний, психологічний, педагогічний фон дії чинників. 

При цьому залежно від поставленої мети  одні й тi самі умови можна 

розглядати як сприятливі або  несприятливi для результативностiосвітнього 

процесу. Умови, на вiдмiну від чинників, досить рухомi та мінливі, тому їх 

можна не тiльки враховувати, але й педагогічно конструювати [147].  

Такий висновок  щодо суті поняття «умова» поєднує викладені вище 

ідеї з поглядами інших учених (О. Касьянова [225], Л. Качалова [227] та 

інші).  Відповідно до  підходів указаних учених, умова виступає як 

сукупність речей, процесів,відношень, необхідних для виникнення, iснування 

та зміни певного  об’єкта. При цьому умови можуть бути як зовнішніми, так і 

внутрішніми. Внутрiшній або зовнішній характер умов, необхiдних для змiни 

досліджуваної якості  (у нашому випадку –  формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури), визначає специфіку 

їх змісту й взаємодії. Зовнішні та внутрішні умови певним чином 

співвідносяться. Умови як обставини, що стимулюють формування в 
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майбутніх фахівців досліджуваної якості, висувають перед студентами певні 

перспективи, вимоги. 

Відповідно до цього, педагогічну умову розглядаємо як зовнішню чи 

внутрішню, свідомо сконструйовану педагогом обставину, яка істотно 

впливає на ефективність педагогічного процесу.  

Іншими словами, під умовами  розумуємо обставини, вимоги  й 

чинники, яка  уможливлюють впливи на результативність педагогічного 

процесу або явища. Отже, мова в педагогічному значенні – це сукупність 

педагогічних чинників, дотримання яких у освітньому процесі дають 

можливість  iстотно змiнити його результативнiсть. Умови як сукупність 

обставин виникають пiд впливом рiзноманiтних чинників, які дiють у 

педагогічному середовищі і забезпечують гармонізацію впливів на 

професійну самореалiзацію студентів. 

У межах нашого дослідження заслуговує на особливу увагу висновок 

про те, що створення певних педагогічних умов уможливлює ефективну 

організацію процесу формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури в процесі професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі. 

На основі теоретичного аналізу проблеми, проведення пілотажного 

дослідження було виділено педагогічні умови функціонування системи 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури: 

1. Створення в навчальному закладі етичного освітньо-виховного 

середовища. 

2. Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення 

формування етичної компетентності студентів. 

3. Поглиблення змісту всіх ланок (навчально-пізнавальної, науково-

дослідної, громадсько-виховної, професійно-педагогічної, спортивної, 

професійного самовиховання) професійної підготовки майбутніх учителів 

питаннями, заходами етичної спрямованості. 

Обґрунтуємо сформульовані умови. 
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Перша умова обґрунтовується тим, що одним із найважливіших 

чинників виховання особистості є навколишнє середовище [315]. На 

позитивні впливи середовища на розвиток особистості вказували ще такі 

видатні педагоги, як П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський, С. Шацький.  

Слід зазначити, що останнім часом зросла кількість наукових праць, які 

присвячено середовищному підходу в освіті. У загальному вигляді 

середовищний підхід становить собою сукупність принципів і способів 

використання можливостей середовища в реалізації педагогічних цілей. В 

основі середовищного підходу, з позиції Ю. Мануйлова, лежать такі 

положення: середовище в навчальному закладі є те, серед чого перебуває 

особистість у виховній системі; середовище осереднює особистість: багате 

середовище збагачує, бідне – збіднює, вільне – звільняє, здорове – 

оздоровлює; середовище опосередковує шлях розвитку індивіда [471]. 

Отже, у контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговує 

середовищний підхід до організації виховання, запропонований 

Ю. Мануйловим [320], у якому середовище розглядається як компонент 

загального освітнього середовища навчального закладу, що здійснює вплив 

на функціонування й розвиток системи в цілому. Удосконалюючи 

середовище, як уважає вчений, можна покращити параметри виховної 

системи.  

Виховний потенціал освітнього середовища вчені (Ю. Бронський, 

Л. Буєва, В. Ільїна, Ю. Мануйлов, А. Мудрик, Л. Новікова, Н. Ходякова та 

інші) вбачають у тому, що воно сприяє перетворенню зовнішніх ставлень у 

внутрішню структуру особистості; створює сприятливі умови для всебічного 

розвитку й саморозвитку особистості студента, для наповнення етично-

естетичними цінностями майбутнього фахівця, для поширення нових 

професійних і культурних цінностей; стимулює  підсилює взаємостосунки і 

групові інтереси; допомагає засвоєнню етичного досвіду й набуттю 

моральних якостей, які відрповідають нормам педагогічної  деонтології.  
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Освітнє середовище вчені розглядають як сукупність умов, що 

впливають на функціональне й просторове об’єднання суб’єктів освітнього 

процесу, між якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв’язки 

і реалізуються їхні особистісні, навчально-професійні й професійні потреби, 

інтереси й здібності; відпрацьовуються й синтезуються сучасні методи й 

методики навчально-виховного процесу [211, с. 8]. 

З урахуванням висновків науковців (В. Бутенко [100], В. Ільїна [211], 

І. Ревенко [420] та інші), які досліджують суть та особливості культурно-

освітнього середовища навчального закладу, будемо розглядати його в 

аспекті завдань нашого дослідження як феномен, у якому виявляють себе 

різні чинники впливу на свідомість людини.  

Ми поділяємо позицію Ю. Мануйлова [320], який до функцій 

освітнього середовища відносить: 

1. Середовище є посередником суб’єкта в досягненні його мети, тобто 

створює умови  (матеріальні ресурси й духовні блага, інформаційне поле 

тощо) для успішного здійснення його діяльності. 

2. Середовище, впливаючи на свідомість, дії та поведінку студента, є 

умовою реалізації здобутих професійних знань і сформованих умінь, а також 

самореалізації. 

3. Суб’єкт ніби «несе на собі відбиток середовища», вбираючи оцінки, 

цінності, установки, що панують у ньому. 

Психологічні механізми впливу середовища на особистість уперше  

дослідив Л. Виготський, який важливу роль відводив «соціальній ситуації 

розвитку» [114]. Учений підкреслював, що значення середовища полягає в 

тому, що воно «по-своєму заломлює й спрямовує і будь-яке роздратування, 

що діє ззовні на людину, і будь-яку реакцію, що йде від людини назовні» 

[115, с. 321].  

Не можемо не погодитися з Л. Божович, яка вважає, що середовище є 

особливим поєднанням внутрішніх процесів розвитку й зовнішніх умов, які 

зумовлюють не тільки динаміку розвитку, а й нові якісні утворення 
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особистості [81]. 

Цікавим є висновок Д. Леонтьєва про спільність будови зовнiшньої й 

внутрiшньої діяльностей (об’єктно-предметна структура середовища й 

вiдповідна їй суб’єктивно-образна структура свiдомості) [293, с. 111].  

Варто також звернути увагу на дослідження О. Леонтьєва, у яких 

психолог виявив механiзм перетворення спочатку невизначеної пошукової 

активностi суб’єкта в предметному середовищi, активностi, що викликана й 

визначена предметами середовища, що має властивості пластичностi, 

випробування й уподiбнення предметам, у цілеспрямовану й психологiчно 

регульовану суб’єктивними образами предметiв діяльнiсть [292]. Цей 

середовищний механізм полягає в "зустрічі" потреби суб’єкта з предметом, 

що відповідає їй [292, с. 144].  

В. Слободчиков, досліджуючи діалектику об’єктивного й 

суб’єктивного, зовнішнього й внутрішнього стосовно особистості дійшов 

висновку, що психічні процеси та явища  як реальні властивості людини, 

включені в дійсні процеси її життя, що виконують реальні функції в її 

життєдіяльності, спочатку виступають не як ставлення до дійсності, а як 

ставлення в самій дійсності [455]. 

У дослідженні спираємося на визначення суті поняття «середовище», 

запропоноване Л. Новіковою, оскільки вважаємо його найбільш  повним: 

середовище – це «оточення, яке людина сприймає, на яке реагує, із яким 

вступає в контакт, взаємодіє» [351, с. 3-4]. Такий підхід до розуміння 

освітнього середовища є стислим і водночас змістовним і ємним. 

Учені виховний потенціал середовища визначають неоднозначно: одні 

науковці вважають, що освітнє середовище є способом перетворення 

зовнішніх ставлень у внутрішню структуру особистості (А. Мудрик) [336]; 

інші розглядають середовище, яке наповнене етично-естетичними 

цінностями, яке дає можливість жити й розвиватися, створює світ немовби 

заново, у ньому є сила й дія (В. Біблер) [73]; треті розуміють середовище як 

цілісну соціокультурну систему, що сприяє поширенню нових культурних 
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цінностей, стимулює групові інтереси, підсилює стосунки (Є. Волков) [109]; 

деякі науковці  вважають, що середовище формує ставлення до базових 

цінностей, сприяє засвоєнню соціального досвіду й набуттю якостей, 

необхідних людині для життя (Л. Буєва) [99]  тощо.  

С. Дерябо вводить поняття  концептуальної  та інформаційної моделей 

середовища, що формуються у свідомості людини для забезпечення  

орієнтування особистості в навколишньому середовищі, формування 

адекватних уявлень про навколишню дійсність [150, с. 577-578]. Автор у 

концептуальну модель включає прийняття рішень про поведінку в цьому 

середовищі, а в інформаційну модель – вихідні дані про об’єкти й стан 

середовища. При цьому зміст інформаційної й концептуальної моделей 

середовища в особистості зазвичай не збігається із особистісними факторами, 

оскільки людина приймає рішення не лише на основі актуальної інформації 

про середовище, але й на основі індивідуальних накопичених знань і досвіду 

[207]. Щоправда, за таким підходом утрачається виховний вектор 

середовища. 

У науці існують різні підходи до трактування суті виховного 

середовища, яке розуміють як:  

• навчальний заклад із педагогiчним колективом, що здiйснює виховну 

дiяльність (С. Дубовицька) [170]; 

• частину середовища, у якому панує певний педагогічно сформований 

спосiб життя (Ю. Мануйлов) [471]; 

• динамічну мережу взаємопов’язаних педагогiчних подiй, що 

створюється зусиллями соцiальних суб’єктів (навчальний заклад, театр, 

бiбліотека тощо), що виступає iнтегрованою умовою особистісного розвитку 

людини (С. Микитюк) [333].  

В. Сухомлинський, виходячи у своїх педагогічних переконаннях із 

концепції духовно-етичного становлення людини, традиційно розглядав 

учнівське співтовариство як «основне соціальне середовище», у якому 
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виховуються потреби, розкриваються задатки, формуються здібності 

особистості [485, с. 3]. Водночас там вихованець набуває досвіду життя в 

суспільстві,  особистих інтересів з інтересами іншої людини, інтересами 

колективу, суспільства [485, с. 243]. 

Як сукупність усіх можливостей навчання, виховання й розвитку 

особистості, причому можливостей як позитивних, так і негативних, 

розглядає середовище С. Дерябо [150].  Ми поділяємо думку В. Ясвіна, який 

акцентує увагу на тому, що варто говорити не стільки про окремі можливості 

середовища, як про їх сукупність, про систему впливів і умов формування 

особистості [594, с. 28]. 

І. Попова відмічає, що виховне середовище вбирає в себе вияви, що 

становлять комплекс умов, під впливом яких відбувається особистісне 

зростання особистості [398, с. 172]:  

1) матеріальні (будинок освітнього закладу, обладнання, кольорова 

гама, форма одягу, зовнішній вигляд тих, хто навчається, педагогів);  

2) соціальні (характер відносин, спосіб взаємодії членів організації, 

соціально-психологічний клімат у цілому); 

3) духовні (ідеали, ціннісний потенціал, ідеї, творчі прояви, традиції 

тощо). 

Інституціональне середовище мікросередовища особистості студента за 

своєю природою є організованим, що має, як правило, педагогічно доцільну 

спрямованість. На відміну від середовища, яке може бути організованим і 

стихійним, виховний простір – це результат діяльності творчого й 

інтеграційного характеру. Щоб воно склалося, потрібно визначити його 

основні компоненти та їх зв’язки, куди необхідно включити діяльність 

студентів [398].  

Ми також підтримуємо думку Г. Беккер, С. Дубовицької, К. Слесик про 

те, що суттєвою характеристикою виховного простору є цілісний вплив на 

особистість вихованця, що забезпечує його ефективність. З позиції названих 

науковців, цілісність забезпечується результатом гетерогенності елементів і 
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зв’язків між ними за наявності єдиної педагогічної концепції, орієнтованої на 

пріоритети гуманістичного виховання, а цілісність і стабільність простору – 

гнучкістю структури. У ній мають бути зони невпорядкованості, які можуть 

стати джерелом подальшого розвитку [170]. 

Виховний вплив освітньо-виховного середовища на особистість 

значною мірою визначається характером її взаємодії із цим середовищем. 

З огляду на це Л. Виготський, намагаючись осмислити залежність 

розвитку індивіда від його взаємодії з навколишнім середовищем, 

пропонував ураховувати зміни в самому середовищі й у розвитку особистості 

[115, с. 321]. А. Макаренко не лише говорив про необхідність створення 

«виховного середовища установи», але і включив вихованців у процес 

перетворення навколишнього середовища [311]. Усе це дає можливість 

проектувати взаємодію суб’єктів середовища. 

Розумінню взаємодії особистості й середовища допомагають висновки, 

зроблені О. Леонтьєвим. Взаємодію особистості й середовища вчений 

представляє через заміну механізму «стимул – реакція» більш точним 

особистісно-опосередкованим механізмом «предмет – суб’єктивний образ – 

предмет», тобто механізмом взаємних переходів зовнішньої й внутрішньої 

діяльності людини (чуттєве сприйняття й інтеріоризація об’єктів діяльності, 

відображення об’єкта у свідомості й виникнення суб’єктивного образу, потім 

екстеріоризація й опредмечування образу у вигляді нового об’єкта) [292].  

З зору позиції розвивальної функції розглядає освітнє середовище 

Н. Ходякова. На думку дослідниці, особистісно розвивальне середовище - це 

такий вільний навколишній простір предметів і комунікацій, ситуацій і подій, 

який обирається й сприймається особистістю [553]. Таке середовище: 

• насичене необхідними стимулами й можливостями для особистості 

на цьому етапі її розвитку;  

• відкрите для змін особистістю;  

• стійко відтворює свої сутнісні характеристики [553]. 
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Екстраполяція зазначеного визначення в освітню галузь, на думку 

В. Ільїна, привносить у нього деякі уточнення, а саме: навколишній для 

особистості комунікативно-предметний простір формується й змінюється за 

безпосередньої участі, під впливом і спостереженням педагога [196]. 

У контексті нашого дослідження цінність мають висновки Т. Анікаєвої 

щодо взаємодії особистості із середовищем як найважливішу передумову 

розвитку самосвідомості особистості, що є одним із показників 

самовизначення [16]. Дослідниця виходить із того, що самосвідомість не 

виникає в особистості відразу, вона розвивається під упливом різних 

соціально-виховних факторів упродовж життя людини на основі різних видів 

діяльності, значна частка яких відбувається у взаємодії з іншими людьми. 

Поза взаємодією розвиток самосвідомості неможливий, а отже, неможливе 

повноцінне самовизначення особистості [16].  

З огляду на вищесказане, визначальним критерієм виховного впливу 

середовища вважаємо факт взаємодії його суб’єктів, її характер. 

На підставі аналізу наукової літератури (С. Дубовицька [170], 

А. Мудрик [336], К. Слесик [454] та інші) й педагогічної практики нами 

визначено чинники, які визначають можливості виховного простору для 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури: 

1)  набуття досвіду міжособистісних взаємин суб’єктів навчально-виховного 

процесу відповідно до норм професійної етики; 2) вибір діяльності, який 

дозволяє студентові відчути себе суб’єктом морально-етичної діяльності; 

3) побудова взаємодії з іншими людьми на засадах професійної етики; 

4) виконання соціальних ролей, у яких виявляються етичні відносини; 

5) оволодіння підпросторами: культурно-етичним, інформаційним, 

естетичним тощо; 6) розвиток моральних якостей, рефлексивних здатностей, 

етичних умінь студентів.  

Учені (Г. Ковальов [240], В. Козирєв [245], В. Ясвін [594] та ін.) 

виділяють зовнішнє середовище, що оточує освітній заклад, і його внутрішнє 

середовище, що має певну структуру. 
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Так, Г. Ковальов та Ю. Абрамова виділяють три компоненти в 

структурі внутрішнього середовища навчального закладу: фізичне оточення 

(архітектура шкільного будинку, предмети, меблі тощо); людські чинники 

(особистісні особливості, статуси й ролі суб’єктів тощо); програма навчання 

(діяльнісна структура, стиль викладання тощо) [240, с. 190-191]. Дещо інакші 

компоненти виділяє В. Ясвін (просторово-предметний, соціальний, 

психодидактичний) [594, с. 37]. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу підхід 

В. Козирєва й М. Катунової, які поряд із соціальними, навчальними, 

предметними компонентами, акцентують увагу на морально-духовній, 

виховній складовій освітнього середовища навчального закладу. 

Так, В. Козирєв пропонує два підходи до опису внутрішнього 

середовища навчального заклад: логічний, який виділяє сукупність елементів 

середовища, їхні зв’язки та різні їхні структури, й екстралогічний, який 

описується в таких категоріях, як атмосфера, дух, комфортність [245].  На 

його думку, використання цих підходів «взаємозбагачує їх і дозволяє уявити 

розглянуте явище цілісно» [245, с. 19]. М. Катунова виділяє наочно-

матеріальний, суб’єктивний, духовний (сукупність традицій, норм, правил) 

компоненти [226, с. 18-19]. 

Незважаючи на певні розбіжності в поглядах учених щодо структури 

освітнього середовища, усі дослідники подають їх у взаємозв’язку й 

взаємозумовленості, тобто кожен суб’єкт здійснює свою діяльність, 

використовуючи просторово-наочні елементи такого середовища в аспекті 

соціальних стосунків, які існують у певному середовищі. 

На основі аналізу наукових праць із проблеми розвитку особистості у 

взаємодії з навколишнім її середовищем В. Ільїна [211] сформулювала 

твердження, які є вельми актуальними для нашого дослідження: 

1. Як зовнiшній стосовно внутрiшнього свiту особистостi простiр 

середовище наповнене значущими для особистості предметами й 

комунікаціійними зв’язками з іншими особистостями. У вказаному сенсі 
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середовище можна розглядати як сукупнiсть зовнішніх ресурсів для 

реалiзації внутрішніх потреб особистості, як сукупнiсть індивiдуально 

обраних способів і засобiв реалізації внутрішнього сенсу особистості через 

зовнішні форми її  діяльності й поведінки. 

2. Освітнє середовище може бути для особистостi психологiчно 

сприятливим або несприятливим, таким, що пiдтримує, або таким, що 

стримує (гальмує);  стимулювальним або таким, що пригнiчує розвиток 

особистості. У цьому аспекті середовище виступає як сукупнiсть зовнішнiх 

позитивних або негативних стимулювальних впливів для розвитку 

внутрiшнього потенціалу особистості. 

3. Для досягнення позитивних результатів навчання і виховання 

середовище й особистiсть мають активно взаємодіяти. Середовище стимулює 

розвиток особистостi й бере участь у формуваннi нових потреб особистостi 

через надання їй наявних можливостей, а особистість, у свою чергу, здійснює  

активний пошук у середовищi необхідних ресурсів  для задоволення власних 

потреб або безпосередньо бере участь у створеннi нових ресурсів, змінюючи 

середовище. Процес взаємодiї особистості й середовища має циклічний 

характер: середовищне стимулювання особистості → виникнення нових 

потреб → пошук можливостей для їх задоволення → незадоволення потреби 

→ зміна середовища → поява нових ресурсних можливостей → задоволення 

потреб. 

4. Взаємодiя середовища й особистостi опосередковується 

психологiчним механізмом (особистісною ситуацією), який полягає в 

неперервному особистісному орiєнтуванні особистості  в середовищi, у 

постійній актуалiзації й апробації її системи суб’єктивних уявлень і образів, 

моделей середовища (картини навколишнього світу) i зразкiв, моделей 

власної діяльності й поведінки в ньому (Я-образу), які формуються на основі 

особистісного досвіду. 

5. Особливу роль для розвитку особистостi в середовищi відіграють 

комунікації, побудовані на взаємостосунках  і взаємодії з іншими суб’єктами. 
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У цих комунiкаційних зв’язках, за умови правильної організації взаємодії,  

кожен з учасникiв зберігає свою особисту автономність, але при цьому 

кожний суб’єкт має внутрішньо приймати, розуміти іншого, спiвпереживати 

йому.  Подiя розвиває особистості й саморозвивається, набуваючи все бiльш 

складних форм відокремлення й ототожнення двох особистостей. 

Крім того, створюючи освітньо-виховуюче середовище в навчальному 

закладі, спрямоване на формування в майбутніх учителів фізичної культури 

етичної компетентності, варто враховувати, що морально-етичний розвиток 

особистості реалiзується передусiм у сферах: розумової діяльності − як шлях 

від сприйняття інформації про навколишнє до глибокого усвідомлення її 

сутностi; морально-етичної дiяльності − через референцiю широкого спектру 

професійно-етичних норм (вiд засвоєння формальних норм увічливості до 

прийняття гуманiстичних принципів взаємодії з людьми); естетичної 

дiяльностi − у напрямi осягнення краси та вироблення потреби створювати 

прекрасне до оволодiння способами творіння прекрасних учинків, дій,  

речей [333]. 

Виховний вплив на формування етичної компетентності естетизації 

освітнього середовища обґрунтовуємо тим, що залучення до краси 

традиційно мислилося європейською культурою як набуття духовно-

моральної досконалості. Ще в античній філософії Сократом, Платоном і 

Аристотелем було розроблено поняття «калокагатія» – поєднання 

давногрецьких слів «прекрасний» і «добрий», – яке відображувало ідеал 

гармонійного поєднання фізичних і духовних здібностей людини. В епоху 

Нового часу калокагатія була ідеалом гармонійного виховання, яке повинно 

було реалізовуватися в адекватному способі життя [157].  

Розглядаючи взаємозв’язок етичного й естетичного з філософських 

позицій, виявляємо при цьому внутрішню спорідненість, суттєву єдність 

етичної й естетичної сфер у взаєминах людини з іншими людьми, ставленнях 

до навколишнього світу. З гуманістичної позиції, прекрасним є те, що 
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духовно підносить людину й робить її шляхетною. Якщо воно внутрішньо не 

пов’язане з прекрасним, тоді етичне не може бути визначене морально 

добрим [393]. Тому розвиток особистості можливий лише за умови 

врахування взаємодії цих сторін виховання, коли міжособистісні стосунки 

передбачають своє становлення не тільки через осмислення правильності 

вчинку, відповідності його моральним потребам суспільства й нормам 

професійної етики, але й через естетичне переживання його краси й 

довершеності. 

Отже, необхідність створення першої педагогічної умови забезпечення 

формування досліджуваної якості обґрунтована тим, що етичне освітньо-

виховне середовище, яке передбачає етизацію міжособистісних взаємин 

суб’єктів навчально-виховного процесу; створення сприятливого для 

становлення професійно-етичної позиції студентів етико-психологічного 

клімату в різних видах професійної підготовки студентів, умов для етичного 

саморозвитку й професійного становлення, а також естетизацію предметно-

просторового середовища, що сприяє розвитку й збагаченню емоційно-

почуттєвої сфери студентів, навчає розуміти й сприймати красу етичної 

поведінки й спілкування, діяти відповідно до норм професійної етики; 

забезпечує розвиток морально-етичних потреб, інтересів, ідеалів, тобто 

здійснює позитивний вплив на формування етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури. 

Визначаючи педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, 

виходили з того, що сьогодні вища педагогічна освіта ставить завдання, 

пов’язані з удосконаленням підготовки викладачів до реалізації навчально-

виховного процесу, а студентів до його сприйняття й активної участі в 

ньому. Це вимагає підвищення відповідальності викладачів за якість 

освітньої та виховної складових професійної діяльності, а студентів за якість 

професійної готовності до навчання і виховання учнів. 

Аналіз проблем, пов’заних з низьким рівнем підготовки педагогічного 
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колективу до організації  виховної роботи і  дає підстави для висновку, що 

переважна  їх частина пов’язана з особистістю педагога  (В. Сластьонін [449], 

Г. Троцко [507]); носієм наукового знання, культурно-педагогічного досвіду 

суспільства (І.Ісаєв [204]) та педагогічної моралі (Л. Кондрашова [259], 

І. Чернокозов [568]); творчим суб’єктом комунікативної взаємодії 

(Н. Бутенко [101], В. Кан-Калік [216]); особистістю, яка має сукупність 

індивідуально-психологічних властивостей і здібностей (С. Єлканов [173], 

В. Шадриков [574]) й організовує і реалізує навчально-виховний процес 

(В. Лозова [300], В. Євдокимов [179], Н. Кузьміна [274], І. Підласий [388]). 

Успішність реалізації основних завдань педагогіки, таким чином, значною 

мірою базується на рівні розвитку особистісних, професійних здібностей 

педагога вищої школи, його професійної компетентності, оскільки для того, 

щоб управляти формуванням етичної компетентності особистості, 

викладачеві необхідно самому бути етично компетентним, у тому числі 

володіти методикою забезпечення процесу формування досліджуваної нами 

професійної якості студентів. 

Отже, для успішного формування етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури у викладачів необхідно сформувати професійну 

готовність до такої діяльності, тобто педагог повинен мати позитивну 

мотивацію, оволодіти певною сукупністю спеціальних знань і вмінь, мати 

відповідні особистісні якості.  

Для забезпечення зручності викладу матеріалів дослідження 

скористаємося терміном «професійно-етична готовність викладача», під 

якою будемо розуміти сукупність професійних мотивів, знань, умінь, 

навичок, а також комплекс особистісних якостей, які забезпечують 

ефективність процесу формування етичної компетентності студентів. Отже, 

професійно-етична готовність викладача складається з відповідної 

психологічної готовності й відповідної професійної компетентності, яку 

будемо називати професійно-етичною. 

До спеціальних знань, які необхідні педагогу для формування етичної 
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компетентності студентів, відносимо: 

• знання суті етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури, змісту її структурних компонентів; 

• знання методології та концептуальних засад морально-етичного 

виховання студентів; 

• знання особливостей процесу формування етичної компетентності 

студентів, його принципів, методів, форм і засобів його здійснення; 

• знання технології організації моніторингу зазначеного процесу.  

Для успішного формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури педагог повинен володіти багатьма вміннями, які 

доцільно згрупувати таким чином:  

• цілепокладання – ставити мету етичної підготовки студентів на 

кожному етапі їхньої професійної підготовки та в різних її видах з 

урахуванням результатів попередньої роботи, внесенням коректив та 

перспектив на майбутню діяльність; 

• планування – добирати й розподіляти за етапами та видами 

професійної підготовки дії; найбільш ефективні форми, методи й засоби 

формування етичної компетентності студентів;  

• дослідницькі – робити наукові припущення, проводити педагогічне 

спостереження, експеримент, аналізувати отримані дані; 

• стимулювально-мотиваційні – визначати характер та особливості 

потреб, мотивів діяльності, рівня домагань студентської групи й окремих 

студентів, використовувати різні  методи й методики педагогічної 

діагностики; підтримувати й формувати позитивне ставлення майбутніх 

фахівців  до опанування етичною компетентністю, викликати інтерес, 

використовуючи різні засоби активізації професійної мотивації 

(стимулювання інтелектуальної активності, створення умов для професійного 

самовдосконалення та самореалізації тощо); використовувати засоби 

зовнішнього стимулювання діяльності (оцінка, похвала, моральне й 
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матеріальне заохочення); підтримувати й розвивати внутрішні потреби в 

професійно-етичному самовдосконаленні;   

• конструктивні – застосовувати моніторинговий інструментарій, 

використовувати на практиці й раціонально поєднувати різноманітні методи 

й засоби взаємодії зі студентами, які спрямовані на реалізацію поставлених 

цілей і завдань професійної підготовки майбутнього вчителя, у тому числі 

формування в нього етичної компетентності;   

• контрольно-корекційні – контролювати, аналізувати й оцінювати 

власну діяльність з організації процесу формування етичної компетентності 

студентів, визначати успішність його перебігу в актуальних умовах; 

своєчасно здійснювати на основі самоаналізу необхідне корегування 

виховної діяльності й корекцію, за необхідності, етичної поведінки окремих 

студентів; при внесенні змін у діяльність зберігати її загальну морально-

етичну спрямованість і зміст, реалізувати заплановані цілі й завдання; 

• комунікативні − встановлювати педагогічно доцільні 

взаємовідносини зі студентами у навчанні та позанавчальний час, тобто у 

формальній і неформальній обстановці, що найбільш сприяли б реалізації 

цілей і завдань формування етичної компетентності майбутнього вчителя; 

ураховувати комунікативні якості студентів у цьому процесі; створювати в 

групі доброзичливу, сприятливу атмосферу, установлювати доброзичливі 

стосунки між педагогами й студентами; 

• рефлексивно-аналітичні − аналізувати результати процесу 

формування етичної компетентності студентів, оцінювати за цими 

результатами рівень якості та продуктивності забезпечення цього процесу; 

виявляти причини утруднень (власних і студентів), що склалися в процесі 

формування етичної компетентності та його моніторингу, помилок і 

можливих шляхів їх запобігання й подолання; робити висновки за 

результатами аналізу, за необхідності вносити корективи у планування 

подальшої діяльності. 
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Проте, як свідчать результати пілотажного дослідження, 

вищезазначеними знаннями й уміннями достатньою мірою володіють не 

більше 20 % викладачів педагогічних ВНЗ. 

Важливе значення має особистість викладача, його методика 

спілкування зі студентами. Досвід роботи викладача, аналіз практики 

професійної підготовки студентів дають підстави визначити найістотніші 

якості особистості педагога, що забезпечують ефективне виховання 

професійно-етичних якостей у майбутніх учителів фізичної культури: повага 

й довіра до студентів; професійна педагогічна майстерність; високий 

професійний і моральний авторитет; творчий стиль діяльності; 

організаторські вміння; знання специфіки роботи зі студентською молоддю й 

урахування їхніх індивідуальних особливостей. 

Ми виходимо з того, що формування в студентської молоді 

професійно-етичних мотивів, їх реалізація в поведінці – важливий напрям у 

роботі викладача, що має бути одним із вирішальних у період професійного 

становлення й розвитку майбутнього вчителя фізичної культури. При цьому 

варто брати до уваги не лише отримані знання, уміння і навички, а й певний 

духовний результат, розвиненість позитивних рис характеру: доброти, 

справедливості, чесності тощо. Від викладача вимагається вміння бачити й 

виділяти в будь-якій діяльності студентів професійно-етичну спрямованість, 

пов’язану з їхньою майбутньою професійною діяльністю. 

Отже, важливим чинником успішного формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є особистість 

педагога (викладача, куратора, керівника спортивних секцій та інших 

студентських об’єднань) – його наукова, педагогічна, спортивна кваліфікація, 

висока професійна компетентність (зокрема професійно-етична), мораль, 

толерантність, відповідальність, шанобливе ставлення до студентів, 

зацікавленість в їхніх успіхах, розуміння їхніх проблем і прагнень. 

Вищезазначені професійні вміння, особисті якості та виконання 

функціональних обов’язків викладачів, керівників гуртків, секцій, 
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спортивних команд та інших суб’єктів педагогічного процесу є невід’ємною 

умовою забезпечення процесу формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури. 

Серед головних функцій куратора академічної групи в контексті 

нашого дослідження є такі: прогнозування мети й завдань розвитку 

академічної групи як колективу; під час планування врахування етичної 

складової професійної підготовки студентів у всіх видах діяльності 

студентів; консультації та поради з реалізації планів академічної групи; 

координація напрямів виховної роботи студентської групи з напрямами 

виховних планів факультету, ВНЗ із акцентуванням уваги на етичному 

напрямі професійної підготовки; урахування специфіки факультету, фаху в 

роботі зі студентського групою; індивідуалізація роботи з урахуванням 

особливостей студентів групи; індивідуальних  інтересів, нахилів кожного 

студента  при розподілі та виконанні доручень; ускладнення доручень під час 

накопичення досвіду етичної поведінки в студентській групі; розширення 

сфери професійно-етичної діяльності студентів; координація педагогічних 

вимог викладачів, виховання професійно-етичної  спрямованості кожного 

студента через усі види колективної діяльності.   

Отже, жодна  інноваційна виховна технологія або технічний засіб 

навчання не допоможуть педагогу виконувати свої професійні обов’язки на 

високому рівні, ефективно будувати свою професійну діяльність, спрямовану 

на формування етичної компетентності студентів, якщо він сам особисто й 

професійно  не підготовлений до здійснення цього процесу.   

При цьому необхідно акцентувати увагу на тому, що підвищення 

професійної майстерності викладача в сучасному ВНЗ значною мірою 

залежить від інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, 

адже інформація є необхідною умовою прийняття, обґрунтування 

управлінського рішення, регулювання й перевірки ефективності різних 

методів педагогічного впливу. Також аналіз отриманих даних дає можливість 

зафіксувати  проаналізувати досягнуті успіхи, запобігти можливим 
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негативним впливам і чинникам, більш ґрунтовно підійти до планування 

подальшої роботи, вносити корективи в процесі роботи,  приймати правильні 

управлінські рішення. Моніторингова обробка даних надає педагогу 

можливість педагогу для професійно-творчого саморозвитку. У співпраці зі 

студентами викладач має можливість навчити майбутнього вчителя 

рефлексивно-оцінній діяльності, створити умови для усвідомлення ними 

своєї індивідуальності, неповторності, значущості,  розвитку самосвідомості, 

формування образу «Я» тощо [147]. 

Опитування 127 викладачів факультетів, які готують учителів фізичної 

культури (із них 52 викладачі фахових і 75 − соціально-гуманітарних і 

психолого-педагогічних дисциплін), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківської академії 

фізичної культури та Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка показало, що проблемі морального виховання, у тому 

числі формуванню етичної компетентності майбутніх учителів, приділяється 

певна увага, але були виявлені суттєві недоліки. Про це свідчать, зокрема, 

такі результати: 66,9 % викладачів уважають формування етичної 

компетентності в майбутніх учителів фізичної культури суттєво важливою 

складовою їхньої професійної підготовки, але тільки 29,3 % викладачів 

соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних дисциплін відзначили, що 

систематично й цілеспрямовано займаються в процесі навчальних занять і 

позааудиторної діяльності студентів цим питанням. Серед викладачів 

фахових дисциплін цей показник виявився ще нижчим − 15,3 %.  

37,3 % викладачів соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних 

дисциплін і 86,5 % викладачів фахових дисциплін уважають, що етична 

підготовка студентів не в їхній компетенції. Водночас більшість викладачів 

(71,7 %) у процесі індивідуальних бесід, обговорення зазначеної проблеми на 

засіданнях кафедр зацікавилися досліджуваною нами проблемою. 86,7 % 

респондентів сказали, що раніше просто не замислювалися над цією 

проблемою. 
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Щодо готовності викладачів до формування етичної компетентності 

студентів з’ясували, що згідно із самооцінкою 77,1 % викладачів не мають 

належного обсягу знань, необхідних для здійснення професійної діяльності у 

вказаному напрямі. Зокрема були відзначені такі труднощі: недостатній обсяг 

методичних знань із формування в майбутніх учителів етичної 

компетентності (47,2 %), брак знань, спеціальної термінології з професійної 

етики й деонтології (66,9 %). Тільки 19,7 % викладачів, за їхньою 

самооцінкою, не відчувають труднощів у сфері професійно-етичної 

підготовки студентів. 

У процесі пілотажного дослідження також з’ясували ставлення 

викладачів до необхідності виробляти власну професійно-етичну позицію, 

розуміння її ролі й значення для формування етичної компетентності в 

студентства. У результаті було отримано такі результати: 94,5 % 

респондентів уважають, що викладач обов’язково повинен мати активну 

професійно-етичну позицію, бути високоморальною людиною, із них 37,3 % 

респондентів говорять про те, що це не завжди вдається, але повинно бути 

обов’язковим, і лише 10 % − уважають, що в наш час відповідати нормам 

професійної етики повною мірою дуже важко. На питання про те, чи 

сформоване в них критичне ставлення до провідних професійно-етичних 

цінностей (справедливість, чесність, порядність), більшість респондентів 

(86,7 %) респондентів відповіли позитивно. 

Результати опитування допомогли визначити зміст експериментальної 

роботи щодо активізації професійно-етичної позиції викладачів. Зокрема з 

огляду на отримані результати можна зробити висновок, що стан 

сформованості етичної компетентності в майбутніх учителів фізичної 

культури як актуальна проблема сучасної педагогіки сьогодні має бути 

предметом систематичного обговорення на засіданнях кафедр, рад 

факультету й вченої ради, відображатись у планах роботи керівництва 

факультету. Якщо стан професійної підготовки студентів на факультеті, 

рейтинг студента в академічній групі не обговорюється на засіданнях 
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структурних підрозділів ВНЗ, то, як показують дослідження, рівень 

професійної підготовки студентів, у тому числі їхньої етичної 

компетентності, знижується [147].  

Необхідність залучення майбутніх учителів до різних видів діяльності 

зумовлена закономірністю виховання особистості, яка полягає в тому, що 

«діяльність і спілкування індивіда − основа виховного процесу. Тому чим 

доцільніше організована діяльність вихованців, чим розумніше будується їх 

спілкування, тим ефективніше проходить виховний процес» [299, с. 26]. 

Звідси можна зробити висновок, що ефективність процесу формування 

етичної компетентності в майбутніх учителів фізичного культури залежить 

від того, наскільки вони будуть залучені до різних видів діяльності під час 

професійної підготовки, наскільки буде забезпечена активність особистості в 

діяльності й спілкуванні, що передбачає обмін інформацією з проблем етики, 

моралі, праці, спорту, досвіду, обмін уміннями, результатами діяльності, 

взаємодію в цьому процесі, тобто наскільки діяльність буде значущою для 

майбутнього фахівця, мати для неї особистісний сенс. 

Діяльність людини − основа життя суспільства в цілому й розвитку 

кожної особистостi, бо в ній містяться об’єктивно-суб’єктивнi процеси й 

можливості її формування, здійснюється взаємодія суб’єктів діяльності − їх 

спілкування. Дiяльність і спілкування особистості становлять єдине ціле, 

зокрема й тому, що в основному взаємодія з предметами є одночасно й 

взаємодією з людьми [508]. Важливим у цьому процесі є те, що в спілкуваннi 

конкретна особистість виступає і як суб’єкт, і як об’єкт взаємодії: не лише 

інші люди впливають на особистість, а й вона сама впливає на інших, на 

характер міжособистісних стосунків [299, с. 26]. 

Згідно з особистісно-діяльнісним підходом у процесі діяльності 

відбувається привласнення людиною суспільно-історичного та 

соціокультурного досвіду. Активне включення суб’єкта в різнопланові види 

діяльності є важливим фактором, що зумовлює всебічність розвитку та 

духовне багатство особистості. 
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Центральне місце в системі підготовки майбутніх учителів посідає 

навчальна діяльність як головне джерело отримання нових знань, умінь і 

навичок, які згодом перевіряються та закріплюються в інших видах 

професійної підготовки. 

Безперечно, важливе значення для формування етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури має позааудиторна діяльність 

студентів. Таку діяльність ми розглядаємо як систему навчально-виховних 

заходів, що є невід’ємною складовою в процесі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів і здійснюється з метою створення умов для 

інтелектуального, духовного та професійного розвитку студентів і їх 

самореалізації. 

Окремі автори (Л. Заремба, В. Кутьєв та інші), за даними 

дисертаційного дослідження О. Медведєвої, позанавчальну діяльність 

обмежують в основному пізнавальною діяльністю, розвитком інтелекту, 

продовженням у відповідних умовах процесу пізнання, водночас для 

формування особистості, розвитку її творчого й культурно-морального 

потенціалу місця майже не залишається [329]. Проте більшість авторів 

(Р. Абдулов [2], Л. Кондрашова [259], О. Медведєва [329], Г. Троцко [508] та 

інші)  позанавчальну діяльність студентів розглядають у виховному аспекті. 

Позанавчальна діяльність дозволяє створити сприятливі умови для 

формування етичної компетентності студентів, оскільки дає можливість 

забезпечити: 

• свободу прийняття студентом рішення про участь у різних видах 

діяльності, утому числі морального характеру;  

• діалогову взаємодію з людьми різного віку й різних соціальних груп; 

• вибір різних колективів, спільностей і можливостей їх зміни; 

• входження в культурне, природне, інформаційне й інші складові 

освітньо-виховного середовища навчального закладу. 

Позааудиторна робота студента може бути продовженням аудиторної 
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роботи, тобто виступати окремим елементом у процесі підготовки 

майбутнього вчителя. Для нашого дослiдження найбільш доцiльним при 

розгляді позааудиторної роботи студентів є цілісний підхiд, оскільки ми 

погоджуємося з тими авторами, якi відносять позааудиторну діяльність до 

категорії систем, тобто цілісних утворень, що складаються із 

взаємопов’язаних елементів [376].  

Отже, у позааудиторній роботі, яка поєднує різноманітні види 

діяльності та спілкування, створюються оптимальні умови для вирішення 

завдань формування етичної компетентності студентів. 

Основна особливість позааудиторної роботи студентів педагогічного 

ВНЗ, як відмічає Л. Петриченко, зумовлюється специфікою професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя, що передбачає оволодіння не 

тільки спеціальними знаннями й уміннями зі свого предмета, а й оволодіння 

сукупністю професійних компетенцій та особистісних якостей, необхідних 

для здійснення цілісного навчально-виховного процесу в умовах сучасної 

школи, що постійно ускладнюються з посиленням вимог суспільства до 

системи освіти [376]. Беручи участь у позааудиторній роботі, студенти 

набувають досвіду організації позакласної діяльності школярів, у тому числі 

з метою їх морального виховання. 

Отже, роль і значення позааудиторної роботи для підготовки 

майбутнього вчителя фізичної культури до продуктивної діяльності ми 

вбачаємо в тому, що вона (позааудиторна робота) «стимулює формування 

особистості майбутнього педагога в контексті професіоналізації всіх 

виховних впливів на студентів» [108, с. 122]. 

Професіоналізація позааудиторної роботи вміщує, з одного боку, 

«спеціалізацію», тобто врахування специфіки факультету, а з іншого, – 

«педагогізацію», що враховує загальну професіограму вчителя, надаючи всій 

системі навчально-виховної роботи у вищій школі педагогічної 

спрямованості, широко застосовуючи в практиці виховання приклади з 

професійної діяльності [108]. 
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Із метою формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури в сучасному педагогічному ВНЗ ми визначили основні 

вимоги до організації позааудиторної виховної роботи студентів, а саме: 

• гуманізація, гуманітаризація та гармонізація всіх напрямів 

професійної підготовки студентів; 

• забезпечення системності й цілісності навчально-виховного процесу;  

• орієнтування на розвиток індивідуальності студента, урахування його 

потреб, інтересів, прагнення до участі в діяльності морального характеру;  

• організація колективних форм роботи; 

• постійне оновлення змісту й ускладнення  взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу на основі професійної етики. 

Найважливішими завданнями, які мають вирішуватися в процесі 

позааудиторної виховної діяльності студентів у контексті формування 

етичної компетентності, уважаємо такі:  

• формування професійно-етичної свідомості, тобто морально-етичних 

уявлень, переконань, понять і суджень про моральність людини в цілому й 

учителя зокрема, переконань у цінності гуманізму, миролюбності, 

доброзичливості, толерантності, тактовності; 

• організація позааудиторної роботи, спрямованої на закріплення норм 

професійної етики; 

• залучення студентів до загальнолюдських і професійних моральних 

цінностей; 

• оволодіння досвідом гуманних взаємин; 

• формування внутрішніх регуляторів етичної поведінки, 

попередження «афекту неадекватності» шляхом допомоги в корисному 

самоствердженні кожного студента. 

Важливо підкреслити, що організація позанавчальної діяльності 

студентів вимагає врахування особливостей виховання в сучасних закладах 

освіти (як середніх, так і вищих), які зумовлюються, передусім, тенденціями 
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розвитку суспільства. Якщо ще два десятиліття тому, як слушно зазначає 

Т. Авдулова [6], фактично мала місце дихотомія «чорне-біле», то сучасне 

суспільство не пропонує єдиних моральних орієнтирів. Мораль, що регулює 

діяльність суспільства, стала певною мірою багатовекторною, різні шари 

суспільства орієнтовані на різні цінності, які іноді мають суперечливий 

характер. За цих умов виховання майбутнього вчителя, яке передбачає 

формування етичної компетентності особистості, професійно-моральної 

позиції студента, значно ускладнюється.  

Оскільки одним з основних виховних завдань формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є гармонійний 

розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів із 

навколишнім світом, а також становлення чіткої громадянської позиції, 

принципів соціальної орієнтації та моральної поведінки, прагнення до 

саморозвитку, самовдосконалення та моральної самозавершеності, студентів 

необхідно залучати до участі в громадській діяльності, в органах 

студентського самоврядування, стимулювати до професійно-етичного 

самовдосконалення. 

 

3.4. Діагностико-критеріальна база моніторингу ефективності 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури 

 

Як було зазначено в п. 3.1, невід’ємною частиною моніторингу 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури є 

діагностична робота, яка дає можливість з’ясувати їхній рівень 

сформованості досліджуваної якості та простежити її динаміку в процесі 

експериментальної роботи. Отже, проблема ідентифікації рівня етичної 

компетентності студентів є необхідною ланкою забезпечення системи її 

формування. 

У сучасній науці діагностика виступає в таких аспектах: як галузь 
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знань про вивчення й встановлення стану фактів, явищ, процесів; як 

загальний спосіб отримання випереджувальної інформації про об’єкт, що 

вивчається; як оцінна процедура, процес, спрямований на виявлення 

відповідності досліджуваного об’єкта певним вимогам [388]. 

Сьогодні значення діагностики підвищується в будь-якому виді 

діяльності. Застосування діагностики на різних етапах експерименту 

обґрунтовується тим, що на підставі результатів можливо виділити, вивчити, 

передбачити нові проблеми й тенденції у формуванні досліджуваної якості 

особистості. Застосування діагностичного пізнання дає можливість 

забезпечити науковий підхід до проектування, прогнозування, організації й 

здійснення навчально-виховної діяльності викладачів та інших суб’єктів 

педагогічного процесу, відповідно до тенденцій переходу вищої школи на 

нові освітні технології [454]. Водночас, уводячи студента в активну 

діагностику, шляхом його самодіагностики можливо формувати й розвивати 

в нього потребу в професійно-етичному самовдосконаленні.  

Досліджуючи різні підходи до педагогічної діагностики, ми намагалися 

насамперед із позицій нашого дослідження уточнити суть і зміст педагогічної 

діагностики, її методи стосовно перебігу й результатів професійної 

підготовки майбутнього вчителя фізичної культури взагалі та його етичної 

компетентності зокрема. 

Аналіз наукових праць засвідчує, що існують різні погляди на суть, 

предмет, мету, функції й методи діагностики в освіті. Поняття «педагогічна 

діагностика»  в педагогічній літературі було вперше заявлено німецьким 

педагогом К. Інгенкампом [201].  Учений розглядає педагогічну діагностику 

як процес, під час якого педагог, застосовуючи необхідні наукові параметри, 

спостерігає за учнями, обробляє дані спостережень та опитувань і повідомляє 

про одержані результати  [201]. 

Ми схиляємося до позиції І. Підласого, який визначає це ключове 

поняття як систему технологій, засобів, процедур, методик і методів 

висвітлення обставин, умов та факторів функціонування педагогічних 
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об’єктів, перебігу педагогічних процесів, установлення їх ефективності та 

наслідків [388, с. 10]. Як бачимо, учений при визначенні досліджуваного 

поняття наголошує не на контрольній чи оцінювальній функції діагностики, а 

на такому призначенні діагностики, як виявлення факторів, які сприяють або 

забезпечують успішність перебігу педагогічного процесу, визначають стан 

досліджуваних педагогічних суб’єктів та об’єктів [388]. 

Вивчення наукових праць і практичний досвід дозволив нам визначити 

функції діагностики надбань майбутніх учителів фізичної культури у сфері 

оволодіння ними змістом компонентів етичної компетентності: діагностична 

(дає можливість виявити рівні сформованості етичної компетентності 

студентів); контрольно-оцінна (дозволяє здійснювати контроль та 

оцінювання студентів на основі результатів діагностики); корегувальна 

(створює можливість для здійснення корекції науково-методичного 

забезпечення розробленої системи формування етичної компетентності 

майбутніх фахівців, узгодження цілей, способів досягнення цілей, 

результатів педагогічної діяльності); виховна (спрямована на стимулювання 

студентів до самовдосконалення особистісних якостей та етичної поведінки); 

прогностична (дає можливість здійснювати прогностичну рефлексію й 

складати прогностичні висновки щодо динаміки розвитку етичної 

компетентності в конкретних студентів та в академічної групи в цілому); 

самореалізаційна (дозволяє студентам побачити реальний рівень 

сформованості рівня етичної компетентності й спрямувати себе до 

оволодіння більш високим рівнем, до самореалізації етичної компетентності 

в повсякденному житті й у майбутній професійній діяльності). Якісна 

діагностика має забезпечувати визначені функції.  

Ефективність діагностики залежить від урахування науково 

обґрунтованих принципів і вимог до її здійснення. На сьогодні найбільш 

чітко принципи діагностики розроблені в психологічній науці [411]. Ученими 

відмічаються такі найважливіші вимоги до її проведення: використання 

діагностичних методик лише кваліфікованими експериментаторами; 
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використання діагностичних методик, які відповідають вимогам валiдностi й 

надійностi, пройшли випробування часом і визнанi експертами; забезпечення 

таємності результатів дослідження, що передбачає дотримання прав особи на 

особисту таємницю; дотримання конфiденцiйності (мають бути дотримані 

відповідні заходи обережностi, спрямовані проти некоректного використання 

й неправильної інтерпретації дiагностичних результатiв; доступ до них має 

знаходитися під надзвичайно строгим контролем); повiдомлення результатiв 

дослідження (інформацію не можна передавати в тому вигляді, у якому вона 

отримана, її потрібно супроводжувати поясненнями психологiв і педагогів-

професiоналів; коли індивідові, який є об’єктом діагностики, повідомляють 

його дiагностичні результати, треба не лише супроводжувати їх 

iнтерпретацiєю, що проводиться компетентними фахiвцями, але й створити 

сприятливi можливостi для iндивідуальної консультацiї кожного, хто може 

бути емоцiйно стурбований такою iнформацiєю) [411; 454]. 

Мета діагностики сформованості етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури полягає в тому, щоб за допомогою певних 

психолого-педагогічних діагностичних засобів і методів отримати об’єктивну 

оцінку етичних знань, умінь застосовувати ці знання в діяльності й 

спілкуванні, моральних цінностей, етичних суджень, оцінок і самооцінок, 

моральних почуттів студента, що проявляються в процесі професійної 

підготовки. 

На основі аналізу наукової літератури [309; 439; 454] та відповідно до 

мети діагностики нами здійснено спробу вироблення принципів діагностики 

рівнів сформованості етичної компетентності студентів, до яких віднесли: 

принцип професійної компетентності дослідника, експерта; принцип 

урахування сучасних досягнень у сфері педагогічної діагностики; принцип 

вірогідності оцінки результатів діагностики (оцінка особистісних, моральних 

та індивідуально-психологічних особливостей людини виробляється з 

певною часткою ймовірності; допускається певна можливість незначної або 

істотної, але в межах індивідуального діапазону, зміни психологічної якості); 
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точність і прогностичність результатів діагностики (достовірність 

діагностичних даних залежить від таких чинників, як ступінь відвертості 

людини в процесі тестування, знання нею своїх особливостей, 

функціонального стану й настрою, бажання або небажання тестуватися); 

принцип позитивної мотивації досліджуваного до проведення діагностики; 

принцип дотримання дослідником етичних правил проведення діагностичних 

процедур; принцип гуманного ставлення діагноста до досліджуваних 

студентів.  

Продуктивність діагностичної складової моніторингу ефективності 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, 

значною мірою залежить від правильно визначеної критеріальної бази. Тому 

визначення комплексу критеріїв і показників етичної компетентності стало 

важливим завданням дослідження, що в подальшій експериментальній роботі 

дало б можливість отримати об’єктивну інформацію щодо ефективності 

моделі формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури в процесі професійної підготовки. Для вирішення вказаного  

завдання необхідно було  виокремити авторський підхід до розуміння суті 

понять критеріїв і показників, оскільки в науково-педагогічній літературі 

існують  значні розбіжності з цього питання.   

У довідковій літературі поняття «критерій» тлумачиться як «мірило 

оцінки, судження»; «ознака, на підставі якої дається оцінка будь-якого 

явища; ознака, взята за основу класифікації» [106; 406]. Отже, поняття 

«критерій» ми розуміємо як ознаку, якість, властивість досліджуваного 

феномену,що  дає можливість  оцінити або визначити  його вхідний стан, 

простежити його динаміку, визначити результативність експериментальної 

роботи. 

У теорії й практиці педагогічної освіти існують загальні вимоги до 

виділення й обґрунтування критеріїв, які зводяться до того, що критерії 

мають відбивати основні закономірності формування особистості; за 

допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між усіма 
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компонентами досліджуваної системи; якісні показники повинні виступати в 

єдності з кількісними [450, с. 100]. 

У науковій літературі (Л. Блауберг [75; 76], І. Ісаєв [205] та ін.) серед 

загальних вимог до критеріїв виділяють такі: 1) об’єктивність; 2) фіксація 

того, що вимірює дослідник; 3) відображення суттєвих ознак досліджуваного 

явища, охоплення його типових сторін; 4) критерії повинні відбивати 

динаміку якості, що вимірюється, у часі та просторі.  

Отже, критерії є мірою оцінки рівня сформованості досліджуваної 

якості за її структурними компонентами.  Їх можна розглядати як певні 

орієнтири перевірки мети й завдань формування досліджуваного феномену, 

що є підставою для висновків щодо  успішності отриманих результатів.   

Ознаками критеріїв є певні показники, які відображають ступінь 

вираженості певного критерію. Саме за допомогою відповідних показників 

транслюється інформація про досліджувані об’єкти. Показник, або індикатор, 

в освіті розуміється як значуща статистика, яка забезпечує інформацією про 

умови, стабільність або зміни, функціонування або досягнення освітньої 

системи чи її окремих аспектів [425]. 

Показник як компонент критерію є типовим і конкретним виявом суті 

якостей досліджуваного процесу або явища і має вигляд судження про 

наявність або відсутність, а також інтенсивність виявлення певної 

властивості об’єкта, що емпірично досліджується. 

Ми погоджуємося з тими дослідниками, які стверджують, що 

показники сформованості етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури мають бути кількісними, хоча й значити більше, аніж 

просто числовий вираз; повинні передавати узагальнену інформацію про стан 

досліджуваної якості; передбачати інформування всіх суб’єктів 

педагогічного процесу; мають бути інструментом діагностики й основою для 

аналізу та прийняття рішень. 

Погоджуючись із науковцями (І. Ісаєв [203], В. Сластьонін [449] та 

інші), які вважають, що критерії повинні визначатися через низку 
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специфічних ознак, які відображають усі структурні компоненти 

вимірюваної якості, а також відбивати динаміку вимірюваної якості в часі, в 

основу критеріїв і показників динаміки рівнів сформованості етичної 

компетентності в майбутніх учителів фізичної культури нами були покладені 

змістові характеристики структурних компонентів указаної якості, а також 

просування від низького до високого рівня її сформованості. 

На підставі аналізу наукових досліджень визначено логіку побудови 

вимірювального апарату дослідження, що при вивченні рівня сформованості 

етичної компетентності, яка передбачає таку послідовність розумово-

конструктивних операцій: визначення загального критерію; виокремлення в 

ньому ознак, які виступають критеріями більш часткового порядку; 

виділення потрібного числа показників, які достатньою мірою 

характеризують критерії сформованості етичної компетентності студентів; 

кількісне відображення показників за допомогою індикаторів (показників має 

бути достатньо, щоб охопити всі сторони досліджуваного об’єкта). 

Насамперед були підібрані критерії, які відображують цілісний стан 

досліджуваного об’єкта, що пов’язано зі складністю та багатогранністю 

процесу професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. 

Отже, головним критерієм сформованості етичної компетентності студентів є 

ідеальний рівень цього феномену, який визначається вимогами, що 

ставляться суспільством до рівня етичної компетентності вчителя, 

відображені в державних документах про освіту, філософській і психолого-

педагогічній літературі. Цей рівень виявляється в конкретній етично 

виявленій поведінці студента та відповідних професійно-етичних якостях 

особистості й розглядається як кінцевий результат реалізації системи 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 

в процесі професійної підготовки.  

Отже, установивши суть етичної компетентності вчителя, визначивши 

її дефініцію як педагогічної категорії, ми виявили критерії й показники 

сформованості етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 
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культури, які дають якісну характеристику стану досліджуваного феномену й 

спираючись на які можна виявити його суттєві властивості й ступінь вияву в 

різних видах професійної підготовки. Для системного комплексного 

дослідження компонентів сформованості етичної компетентності була 

розроблена діагностична програма визначення рівня сформованості етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, до якої увійшли 

критерії й показники сформованості зазначеної якості. Про сформованість 

етичної компетентності можна судити на підставі того, як у конкретній формі 

реалізується на практиці система етичної поведінки й етичних взаємин, що 

спрямовує особистість на практичне застосування професійно-етичних норм, 

допомагає адекватно здійснювати діяльність і спілкування. Виходячи з 

положень психології про особистість як системну якість, визначили, що її 

структуру формують мотиваційно-ціннісна й емоційно-чуттєва підструктури 

й поведінка [378; 384]. 

На основі вищезазначеного, а також на підставі аналізу праць І. Ісаєва 

та М. Ситникової [204], С. Сіліної [444], К. Слесик [454] згрупуємо 

показники становлення особистості вчителя, які використовували вчені в 

процесі моніторингу, самомоніторингу професійного становлення 

особистості студента з урахуванням змісту визначених нами структурних 

компонентів етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

На основі отриманих результатів ми дійшли висновку про необхідність 

вивчення етичної компетентності в контексті формування її компонентів. У 

процесі дослідження зроблено висновок, що вказана структура містить 

гармонійне поєднання таких компонентів: професійно-мотиваційного, 

емоційно-чуттєвого, когнітивно-настановчого, операційно-поведінкового, 

рефлексивно-самотворчого, та передбачає такі критерії діагностики рівня 

сформованості етичної компетентності студентів: мотиваційно-

аксіологічний, емоційно-афективний, світоглядно-когнітивний, поведінково-

регулятивний, рефлексивно-корекційний. 

Визначаючи й доповнюючи один одного, вони через показники 
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характеризують кількісну та якісну сторони особистості студента та його 

етичної компетентності, що відображують стійкість, повноту, характер вияву 

етично-ціннісних якостей особистості. Поява або вища якість професійно-

етичних вимог майбутнього вчителя до себе на певному етапі реалізації 

моделі науково-методичного забезпечення системи формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури свідчить про перехід 

зовнішніх педагогічних впливів у внутрішні якості (новоутворення) 

особистості. Це дає можливість зробити висновок про підвищення (або 

зрушення) рівня сформованості етичної компетентності особистості 

студента, його професійно-етичного розвитку, ефективність функціонування 

розробленої педагогічної системи. 

Проаналізуємо співвіднесення визначених нами критеріїв із 

виділеними раніше компонентами етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури. 

Мотиваційно-аксіологічний критерій дає можливість здійснити 

діагностику сформованості професійно-мотиваційного компонента етичної 

компетентності студента. На обґрунтування цього положення розкриємо 

найважливіші ознаки зазначеного критерію його показниками. 

Як доведено багатьма вченими-психологами (І. Бех [70], О. Леонтьєв 

[292], В. Малахов [314], С. Рубінштейн [433], В. Семиченко [439] та ін.), в 

основі активності людини лежать мотиви.  

Аналіз літератури дав можливість з’ясувати, що мотиви можуть 

виявлятися у формі потреби, цінності, інтересу, ідеалу. Ці особистісні 

утворення, убудовуючись у мотиваційну сферу особистості, набуваючи 

динамічного потенціалу, багато в чому забезпечують формування 

професійної мотивації майбутнього фахівця. При цьому, як показано в п. 2.2, 

вирізняють внутрішню й зовнішню мотивацію. Внутрішня – пов’язана зі 

змістом діяльності й особистою зацікавленістю в її результатах, з 

усвідомленням значущості виконуваної роботи, свободою дій, можливістю 

реалізувати свої знання, уміння, досвід, розвинути здібності. Диспозиційна 
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(внутрішня) мотивація людини включає мету – усвідомлений образ 

результату, що передбачається, на досягнення якого спрямована дія людини. 

Основою формування мети в людини є її предметна діяльність, спрямована 

на перетворення навколишнього світу.  

Зовнішня мотивація формується під впливом стимулювальних 

(заохочення) або корегувальних (корекційні заходи, покарання) чинників 

[198]. Одним із найбільш важливих професійно-етичних мотивів є етичні 

цінності, які можуть відігравати роль спонуки до прояву активності щодо 

оволодіння майбутніми вчителями етичної компетентності та вияву її в 

поведінці.  

Визначаючи показники критерію, ми маємо обрати ті, що 

відображують його суть і найсуттєвіші ознаки. Ми вважаємо, що 

характерними показниками сформованості професійно-ціннісного 

компонента етичної компетентності студентів є такі, які дають відповіді на 

запитання: що включає особистість у свою систему професійних мотивів 

(потреби, ідеали, інтерес); чи є серед цих мотивів етичні цінності; як 

зовнішня чи внутрішня мотивація детермінує поведінку майбутнього фахівця 

в процесі професійної підготовки, що зумовлює здатність студента на 

внутрішній або зовнішній контроль поведінки (чи може поводити себе 

етично під контролем совісті або лише під контролем ззовні, що впливає на 

якість, стійкість, етичність поведінки).  

Отже, на основі аналізу наукових досліджень із цього питання можемо 

говорити про відповідність мотиваційно-аксіологічного критерію 

професійно-мотиваційному компоненту етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури.  

Із метою повноти й достатності діагностики рівня сформованості 

етичної компетентності студентів за мотиваційно-аксіологічним критерієм у 

критерії нами виокремлено такі показники: сформованість професійно-

етичної спрямованості (професійно-етичних потреб, цінностей, ідеалу); 

ставлення до оволодіння етичною компетентністю.  
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Такий показник мотиваційно-аксіологічного критерію, як 

сформованість професійно-етичної спрямованості (професійно-етичних 

потреб, мотивів, інтересів, цінностей, ідеалу), визначали за такими рівнями:  

• високий (наявність потреб допомагати людям, прагнення робити 

добрі справи, віра в ідеали добра, справедливості тощо, усвідомлення 

значущості професійно-етичної компетентності для діяльності вчителя 

фізичної культури, прагнення досягти успіху в професійному становленні);  

• достатній (наявність потреб допомагати людям, прагнення робити 

добрі справи, досягати ідеали добра, справедливості тощо, але недостатнє 

усвідомлення значущості професійно-етичної компетентності для діяльності 

вчителя фізичної культури, наявність прагнення досягти успіху в 

професійному становленні, але іноді під впливом ззовні); 

• середній (недостатньо виражені професійно-етичні потреби, цінності, 

ідеали; недостатнє усвідомлення значущості професійно-етичної 

компетентності для діяльності вчителя фізичної культури, виявлення 

прагнення досягти успіху в професійному становленні переважно під 

впливом ззовні); 

• низький (майже відсутні професійно-етичні потреби, цінності, ідеали; 

відсутнє усвідомлення значущості професійно-етичної компетентності для 

діяльності вчителя фізичної культури, виникнення прагнення досягти успіху 

в професійному становленні переважно під впливом ззовні). 

Характер ставлення студентів до оволодіння етичною компетентністю 

визначали як: 

• позитивно-активне (прагне оволодіти етичною компетентністю, 

активно докладає для цього зусилля; керується при цьому широкими 

соціальними й альтруїстичними професіональними мотивами); 

• позитивно-пасивне (прагне оволодіти етичною компетентністю, але 

не докладає для цього зусилля); 

• активно-меркантильне (прагне оволодіти етичною компетентністю, 
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активно докладає для цього зусилля, але керується при цьому переважно 

меркантильними (установка на матеріальне благополуччя, уникнення 

труднощів, прихована потреба у владі, компенсаторські потреби тощо) і 

егоцентричними професійними (установка на успіх, презентаційні прагнення 

на подачу себе, свого способу життя тощо) мотивами); 

• індиферентне (байдуже ставиться до оволодіння етичною 

компетентністю). 

Емоційно-афективний критерій дає можливість здійснити 

діагностику сформованості емоційно-чуттєвого компонента етичної 

компетентності студента. 

Необхідність визначення емоційно-афективного критерію 

обґрунтовується такими положеннями. На думку вчених (Л. Божович, 

Б. Додонов та ін.), емоції й почуття, виступаючи в ролі орієнтирів людини в її 

взаємостосунках з навколишнім середовищем, пізніше самі стають такою 

психологічною реальністю, у якій людина починає відчувати потребу 

(наприклад, потреба в пізнанні, спілкуванні). 

Специфіка почуттів та емоцій як форми відбиття дійсності полягає в 

тому, що явища навколишнього світу відбиваються не тільки як уявлення, не 

у вигляді понять, а у формі особистого переживання. Почуття й емоції 

виявляють спрямованість особистості, її потреби, оцінки, погляди. Форми 

прояву почуттів складні й різноманітні, вони залежать від їх змістової 

сторони й предметної спрямованості. Загальним для всіх почуттів є те, що 

вони завжди включають в себе емоцію. 

У динаміці емоцій виявляються стосунки студента з людьми, 

колективом, успіхи в різних видах діяльності тощо. До раптових змін 

настрою можуть спричинити невдача у виконанні певного завдання, 

розчарування в товаришеві, неуважність викладачів до інтересів і почуттів, 

нетактовний спосіб втручання в його емоційне життя тощо. 

Особливість емоційного реагування − порівняно легке виникнення 
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емоційної напруги, що знаходить вияв в афективних реакціях, які, у свою 

чергу, призводять до певного своєрідного звуження свідомості, коли емоції 

повністю блокують інтелектуальний план і відбувається їх розрядка у вигляді 

викиду [427]. 

Отже, діагностика сформованості етичної компетентності студентів за 

емоційно-афективним критерієм передбачає з’ясування вияву студентом 

адекватних емоцій і почуттів у різних ситуаціях, прагнення відчути 

емоційно-психологічний стан іншої людини, здатність до співчуття, 

співпереживання й включає сукупність таких елементів, як позитивні емоції 

й гуманістичні переживання, які забезпечують етичну поведінку майбутнього 

вчителя в процесі професійної підготовки, емоційну чутливість, культуру 

почуттів, а також вольові якості, які впливають на емоційно-почуттєву сферу 

особистості. 

З огляду на це показниками емоційно-афективного критерію 

визначено: сформованість культури емоцій і почуттів та емоційних якостей 

(емпатія, емоційна стійкість, емоційна чутливість) майбутнього вчителя 

фізичної культури. 

Сформованість культури емоцій і почуттів студентів визначали за 

такими рівнями: 

• високий (відгукується на зовнішні виховні впливи, адекватно 

виявляючи емоції й почуття, використовує експресивні канали, ідентифікує й 

диференціює їх вияв в інших, уміє контролювати вияв негативних або 

професійно недоцільних емоційних реакцій); 

• середній (уміє виявляти та розпізнавати емоційні стани і почуття, 

проте виділяє не всі експресивні канали їх прояву, переважно адекватно 

відгукується на впливи подій, явищ, об’єктів довкілля); 

• низький (не вміє адекватно емоційно відгукуватися на впливи 

навколишнього світу, неадекватно виявляє емоції, використовуючи 

експресивні канали, переважною мірою не здатен контролювати вияв 
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негативних або несхвалюваних емоційних реакцій), виявляє байдужість у 

процесі професійної підготовки. 

Сформованість емоційних якостей (емпатія, емоційна стійкість, 

емоційна чутливість) визначали як: 

• сформовані; 

• сформовані частково; 

• майже відсутні. 

Рівень сформованості вольових якостей визначали за чотирирівневою 

градацією, а саме: 

• високий (висока розвиненість вольових процесів, що забезпечують 

виконання вольових дій, визнання й внутрішнього прийняття цілей, 

планування, вибору способу дій, подолання коливання, вольового зусилля 

при зустрічі з труднощами, стримування емоцій і почуттів, самомобілізації, 

володіння собою в спілкуванні, саморегуляцію в поведінці тощо; у діях і 

поведінці виявляються постійно майже всі вольові якості);  

• достатній (висока розвиненість вольових процесів; у діях і 

поведінці виявляються більшість вольових якостей, але їх вияв не завжди має 

стійкий характер);  

• середній (недостатньо розвинені вольові процеси; у діях і поведінці 

виявляються більшість вольових якостей, але їх вияв має здебільшого 

ситуативний характер); 

• низький (нерозвиненість вольових процесів, що призводить до 

неспроможності виявляти вольові зусилля для подолання труднощів, 

самомобілізації, стримування емоцій і почуттів, володіння собою в 

спілкуванні, саморегуляції в поведінці тощо; у діях і поведінці вольові якості 

виявляються ситуативно). 

Світоглядно-когнітивний критерій дає можливість здійснити 

діагностику сформованості когнітивно-настановчого компонента етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури.  
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У процесі формування етичної компетентності в майбутнього вчителя 

розвивається потреба в знаннях-цінностях, психолого-педагогічних знаннях, 

інструментальних знаннях, які визначають світоглядні орієнтації особистості 

й дають можливість їй будувати власну поведінку та діяльність. Саме це 

знайшло відображення у світоглядно-когнітивному критерії, до якого 

належать: знання-розуміння суті етичних понять; професійно-етичні ціннісні 

орієнтації; знання норм професійно-етичної поведінки й моральної 

саморегуляції; моральне й професійно-деонтологічне самоусвідомлення 

(усвідомлення себе суб’єктом моральних ставлень і поведінки). Цей критерій 

відбиває рівень знань щодо етичних понять, розуміння моральних цінностей і 

норм поведінки, які відбиваються в педагогічному мисленні студента. Через 

його застосування встановлюються зв’язки між рівнем професійно-етичної 

свідомості, моральної самосвідомості й поведінки.  

Сформована етична компетентність вимагає відповідного 

педагогічного мислення й передбачення, уміння розв’язувати нестандартні 

педагогічні завдання відповідно до норм професійної етики. Етична 

поведінка студента-майбутнього вчителя вимагає від нього такого мислення, 

яке характеризується гнучкістю, глибиною, мобільністю щодо прийняття 

правильного рішення. 

Слід зазначити, що останнім часом здійснено чимало досліджень, 

пов’язаних із проблемою формування педагогічного мислення. Зокрема 

здійснено низку досліджень щодо  розвитку в майбутніх педагогів творчого 

мислення (В. Загвязинський [180], В. Сластьонін і Л. Подимова [450] та 

інші).   

Педагогічне мислення відбувається на різних рівнях. Початковий 

рівень педагогічного мислення характеризує методологічне мислення, що 

орієнтується недостатньо розвиненими педагогічними переконаннями. На 

цьому рівні утворюється така найважливіша педагогічна здібність, як 

педагогічні почуття, чутливість до педагогічних явищ. На зазначеному рівні 

педагогічного мислення також виникають уже досить сформовані педагогічні 
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погляди, без яких педагогічна діяльність утрачає цілеспрямованість і 

результативність. 

Другий рівень педагогічного мислення характеризується здатністю 

вчителя матеріалізувати свої педагогічні ідеї в певні педагогічні стратегії 

діяльності й поведінки, технологічні конструкції. 

Третій рівень, рівень оперативного педагогічного мислення, передбачає 

вміння педагога пристосовувати загальні педагогічні закономірності до 

окремих і приватних явищ [173]. 

Рівень професійного мислення особистості пов’язаний з якостями її 

розуму й залежить від його глибини (проникнення в суть явищ), широти 

(залучення знань з інших галузей), гнучкості (здатність відмовитися від 

відомих зв’язків, створення нових), доказовості , критичності (власне 

оцінювання подій, фактів, глибоке обґрунтування своєї позиції, 

об’єктивність), самостійності, логічності [301]. 

Для формування професійного мислення, яке відповідає нормам 

професійної етики, студентів необхідно, передусім, озброїти системою 

етичних понять (добро й зло, гідність, чесність, справедливість тощо) і знань-

цінностей (знання моральних норм, необхідних для побудови відносин і 

спілкування: толерантність, повага, співчуття, гуманістична спрямованість на 

суб’єктів педагогічного процесу тощо), необхідних для забезпечення етичної 

взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу в майбутній діяльності, і 

перетворити їх на переконання (стійкі моральні погляди, відповідно до яких 

особистість будує власну поведінку; уміння висловити моральні судження). 

Проте  цей процес має бути особливим: простого запам’ятовування понять, 

фактів, окремих теоретичних положень замало, оскільки мислення 

передбачає цілеспрямоване співвідношення наявних знань і здатність 

сприймати на певний момент нових відомостей. 

Отже, формування професійно-педагогічного мислення в контексті 

нашого дослідження означає вдосконалення розумових якостей, операцій і 

процесів, видів і форм мислення відповідно до норм, завдань професійної 
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етики на основі оволодіння етичними знаннями, науковими фактами за 

допомогою відповідної системи їх засвоєння та використання, що забезпечує 

високий рівень розумової активності в студентів.  

Розумова активність характеризує особистість через здійснення ним 

процесів сприймання інформації, уваги, уяви, пам’яті тощо. 

Чуттєвою основою мислення є сприймання, уява. Чим багатше 

сприйняття, чим воно більш розвинене, тим, за всіх інших рівних умов, більш 

багате й розвинене мислення, більш сильний вплив його на інтереси [97]. 

Сформовані й розвинені уявлення фахівця щодо його професії 

забезпечують краще орієнтування в завданнях професійної діяльності, 

прийняття нестандартних рішень, спрямованих на досягнення мети. 

Уявлення про свою майбутню професію дають можливість передбачати і 

прогнозувати  умови і результати в майбутній професійній діяльності, що 

значною мірою впливає на процес формування етичної компетентності  

майбутніх учителів.  

На основі уявлень і різноманітних знань функціонує уява, що є 

важливою якістю для вчителя, адже уява, представляючи вчителю в 

конкретно-образній формі той стан, якого він прагне, стимулює розвиток 

відповідних інтересів, підтримує й посилює їх, сприяє закріпленню, 

стійкості. 

Етичні знання збагачують світогляд майбутніх учителів, сприяють 

розвитку професійно-етичної свідомості й моральної самосвідомості 

студентів. З огляду на висновки багатьох науковців (І. Бех [71], 

М. Боришевський [93], А. Титаренко [501], П. Якобсон [591] та інші) можна 

стверджувати, що єдність етичних знань і особистих моральних переконань 

забезпечує можливість їх перетворення у досвід етичної поведінки студента 

як майбутнього вчителя.  

Відповідно до вищезазначеного у світоглядно-когнітивному критерії 

виділяємо такі показники: сформованість етичних і професійно-етичних 

знань та професійно-етичного мислення. 
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Сформованість етичних і професійно-етичних знань визначали за 

такими рівнями: 

• 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 характеризуються таким чином: 

• творчий (характеризується самостійністю студента в обранні 

способів нестандартного розв’язання проблемних (конфліктних) ситуацій 

взаємодії, знаходженням нових способів діяльності; визначається високим 

ступенем гнучкості, глибини, мобільності); 

• реконструктивний (визначається обранням студентом способів 

розв’язання проблемних (конфліктних) ситуацій взаємодії, використанням 

відомих знань в іншій ситуації, інтерпретацією відомих знань і прийомів 

діяльності, визначається відносно високим ступенем гнучкості, глибини, 

мобільності); 

• репродуктивний (характеризується вміннями студента діяти 

переважно за прикладом, виконанням завдань відомим способом, 

перешкодами у виявленні гнучкості, глибини, мобільності); 

• відтворювальний (характеризується вмінням студента діяти за 

прикладом, вирішувати проблемні ситуації взаємодії відомим способом, 

визначається низьким ступенем гнучкості, глибини, мобільності). 

Поведінково-регулятивний критерій дає можливість здійснити 

діагностику сформованості операційно-поведінкового й частково 

рефлексивно-самотворчого компонентів етичної компетентності майбутнього 
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вчителя фізичної культури.  

Найбільш наочною характеристикою прояву етичної компетентності є 

реальна поведінка, у процесі якої студент має можливість показати дієвість 

оволодіння етичними знаннями, професійними морально-етичними 

цінностями, емоційними характеристиками. Відповідно до цього необхідним 

критерієм сформованості етичної компетентності майбутніх учителів є 

поведінково-регулятивний. Він характеризується відповідністю дій і 

поведінки майбутнього вчителя фізичної культури професійно-етичній 

мотивації; сформованістю моделі етичної поведінки, уміннями робити 

моральний вибір на основі професійно-етичних цінностей; виявом моральних 

відносин і почуттів у діяльності й спілкуванні (толерантності, поваги, 

співчуття, милосердя, доброзичливості, емпатії). Поведінково-регулятивний 

критерій відображує прояви в діяльності й спілкуванні (у діях і вчинках; 

досвіді моральної поведінки особистості) інших компонентів етичної 

компетентності особистості (професійно-ціннісного, емоційно-емпатійного, 

когнітивно-настановчого, рефлексивно-самотворчого, особистісно-

регулятивного). У процесі прояву етичної компетентності студентами 

виявляються почуттєво-емоційні характеристики особистості (відносини, 

почуття й емоції, які виявляються на основі засвоєних цінностей). 

Показниками поведінково-регулятивного критерію нами визначено: 

1) сформованість у майбутнього вчителя вмінь і навичок, що забезпечують 

етичність його поведінки в різних видах професійної підготовки й реальній 

професійній діяльності; 2) здатність протидіяти негативним впливам 

(моральна стійкість); 3) виявлення моральних якостей у різних видах 

професійної підготовки й поведінці. 

Про сформованість у майбутнього вчителя вмінь і навичок, що 

забезпечують етичність його поведінки в різних видах професійної 

підготовки й реальній професійній діяльності, свідчить ступінь (високий, 

середній, низький рівні) опанування майбутнім учителем груп умінь, які 

становлять операційно-поведінковий компонент етичної компетентності 
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майбутнього вчителя фізичної культури, а саме: 

• інтелектуально-логічних; 

• комунікативно-емпатійних; 

• конструктивно-організаторських; 

• регулятивно-вольових; 

• рефлексивно-етичних; 

• етико-методичних.  

Зміст зазначених груп «етичних» умінь було розкрито в п. 2.2.  

Зазначимо, що «Концепція національного виховання» пріоритетним 

напрямом морального становлення громадянина визначає виховання в 

студентської молоді поваги до Конституції, законів України, глибокого 

усвідомлення взаємозв’язку між діями, правами людини та її громадянською 

відповідальністю. Система безперервного національного виховання 

передбачає одним із головних завдань засвоєння моральних цінностей, 

ідеалів, культурних традицій, виховання культури поведінки та формування 

стійких моральних рис характеру. Особливого значення ці завдання 

набувають для підготовки майбутніх учителів фізичної культури. У Законі 

України "Про фізичну культуру і спорт" підкреслюється, що фізична 

культура є важливим засобом підвищення соціальної й трудової активності 

молодого покоління, задоволення моральних, естетичних і творчих запитів 

людей, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх 

відносин між людьми різних культур. Отже, у державних документах 

фізична культура визначається як складова загальної культури, яка 

спрямована на  фізичне виховання різних верств населення й масовий спорт, 

формування гуманістичних цінностей і створення умов для всебічно й 

морально розвинутої особистості, збереження здоров’я населення. Згідно з 

нормативними документами, навчальними програмами, ОКХ одним із 

важливих критеріїв ефективності професійної підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури визначається готовність його до формування в 
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учнів розуміння ролі фізичної культури в гармонійному розвитку 

особистості, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, 

впливати на моральну спрямованість та етичну поведінку учнів у процесі 

занять із фізичної культури, спорту, фізичного самовиховання. Тому при 

діагностиці рівня сформованості етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури особливу увагу варто приділяти діагностиці етико-

методичних умінь, параметрами опанування якими є: здатність заломлювати 

набуті знання із загальних, психолого-педагогічних і фахових дисциплін 

крізь призму педагогічної етики для виявлення правильної професійно-

моральної позиції в різних ситуаціях професійної діяльності, уміння 

взаємодіяти із 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 діяльності, профілактичну й корекційно-педагогічну 

виховну роботу з учнями. 

Моральну стійкість особистості характеризує здатність її протидіяти 

негативним впливам, зокрема: не піддаватися звабам наживи, шкідливим 

звичкам; нести відповідальність за власні дії та вчинки, відстоювати власну 

професійно-етичну позицію. Характер вияву моральної стійкості студентів 

визначали як стійкий, ситуативний та епізодичний. При цьому враховували 

здатність студента робити моральний вибір, нести відповідальність за 

результат діяльності, прагнення до участі в діяльності морально-етичного 

характеру тощо. 

Водночас вияв емоцій і почуттів, моральна стійкість значною мірою 

регулюються вольовими механізмами. Як і почуття, воля є однією з форм 

активного відображення людиною дійсності. Вона також тісно пов’язана і з 

психічними процесами, і з іншими психічними проявами людини як 

особистості.  

Воля допомагає людині володіти своїми пристрастями й низинними 

спонуканнями, але вияв волі − це не обов’язково лише влада вищих мотивів 
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над нижчими, а будь-яка усвідомлена влада людини над своєю поведінкою. 

Наявність волі в людини проявляється у вольових якостях – 

цілеспрямованості, активності, ініціативності, самостійності, організованості, 

рішучості, наполегливості, завзятості, упертості, самовладанні, сміливості, 

мужності, стійкості, ризикованості, імпульсивності тощо. 

Схарактеризуємо коротко якості, які є найважливішими для 

забезпечення регуляції поведінки з позиції професійної етики. 

Наполегливість майбутнього вчителя дає йому змогу продовжувати 

діяльність у нестандартних ситуаціях професійно-педагогічної діяльності, 

незважаючи на тимчасові невдачі й перешкоди. Це одна з найважливіших 

його якостей, що сприяють йому в досягненні мети. Не варто при цьому 

плутати наполегливість з упертістю (ригідністю). Упертий учитель 

практично завжди намагається наполягати на своєму, що призводить до 

авторитарних рішень (тобто суперечить сучасній гуманістичній парадигмі в 

освіті), не оцінює критично своїх суджень, бажань або рішень.  

Рішучість як вольова якість особистості дає змогу майбутньому 

вчителю виконувати ухвалене рішення без зайвих вагань. Майбутні вчителі, 

позбавлені цієї якості, часто не можуть довести розпочату справу до кінця й 

невпевнені в правильності вибору засобу виконання рішення. 

Важливою умовою рішучості є сміливість, тобто готовність учителя 

йти на оптимальний і виправданий ризик. Це набуває особливої значущості в 

умовах інноваційного розвитку сучасної системи освіти. Безумовно, 

рішучість має ґрунтуватися на глибокій розсудливості й лише тоді вступати в 

дію, коли педагог остаточно вирішує, як йому діяти. 

Дисциплінованість як вияв волі характеризується усвідомленим, 

точним і своєчасним виконанням студентом обов’язків. Вона виражається в 

умінні підпорядковувати свої потреби завданням професійної підготовки, 

інтересам колективу. Усвідомлена дисциплінованість також включає 

ініціативу, творчість у виконанні завдань у різних видах професійної 

підготовки, підвищене почуття відповідальності за результати власних дій, 
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самостійність і розвинений самоконтроль. 

Витримка та самовладання виявляються в умінні стримувати свої 

почуття, якщо це потрібно, гальмувати імпульсивні дії, підпорядковувати 

себе поставленій меті. 

Моральні якості, які характеризують етичну компетентність 

майбутнього вчителя фізичної культури, досить докладно розглянуто в п. 2.2. 

Характер виявлення таких якостей (гуманізм, чесність, гідність, 

відповідальність, толерантність, тактовність, доброзичливість, 

комунікабельність тощо) у різних видах професійної діяльності й поведінці 

визначали як стійкий, ситуативний і невиражений. 

Рефлексивно-корекційний критерій дає можливість, передусім, 

продіагностувати рефлексивно-самотворчий компонент етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури.  

Виокремлення цього критерію обґрунтовується тим, що професійно-

етична рефлексія, під якою розуміємо якісну характеристику особистості 

майбутнього фахівця, здатної осмислити й оцінити власні вчинки, і 

прагнення до морального самовдосконалення як обов’язкові складові етичної 

компетентності майбутнього вчителя є свідченням його особистісного й 

професійного розвитку. 

Рефлексія як уміння людини усвідомлювати власні мислення, відчуття, 

поведінку відіграє важливу роль в усвідомленні студентом себе як суб’єкта 

моральної поведінки й діяльності [454]. Самосвідомість як сукупність 

психічних процесів, завдяки чому індивід усвідомлює себе суб’єктом 

діяльності, процес переосмислення своїх дій і вчинків, що утворює головний 

зміст внутрішньої істоти, визначає мотиви діяльності й внутрішній сенс тих 

завдань, які вона вирішує в житті.  

Рівень професійно-етичної рефлексії характеризується осмисленням 

студентом професійно-особистісного «Я» серед своїх професійних і 

життєвих цілей, мотивів, установок; діяльність його свідомості з дослідження 

цілей, мотивів, установок щодо власного «Я», осмислення студентом свого 
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«Я» серед інших людей. Здатність професійно-етичної рефлексії дає 

можливість майбутньому вчителеві більш ефективно вирішувати ситуації 

морального вибору, які стоять перед ним.  

Аналіз праць учених показує, що в педагогічній практиці реалізація 

завдань етичного виховання традиційно розглядається через формування 

якостей особистості, за якими вчені (В. М’ясищев [337], Н. Щуркова [585] та 

ін.) вбачають таку сутнісну складову особистості, як ставлення. 

Професійно-етична рефлексія допомагає виявити недоліки в 

професійно-етичному становленні, які вимагають усунення, що, у свою 

чергу, потребує проведення відповідної корекційної роботи, яку розглядаємо 

як розробку й упровадження педагогічно доцільних заходів щодо усунення 

порушень норм професійної етики, і самокорекції.  

До основних функцій педагогічної корекції й самокорекції вчені 

відносять: відновлення (відтворення тих позитивних якостей, які були 

порушені або втрачені), компенсування (заміна того чи іншого недоліку 

через залучення до захопливої діяльності), стимулювання (активізація 

позитивної суспільно корисної діяльності) та виправлення (усунення 

негативних властивостей, якостей особистості) [385]. 

Забезпечення рефлексивно-самотворчого компонента етичної 

компетентності, як і когнітивно-настановчого, передбачає роботу моральної 

самосвідомості. Структура самосвідомості розглядається нами як єдність 

трьох компонентів: самопізнання, емоційно-ціннісного ставлення до себе й 

саморегуляції поведінки особистості [572]. 

Важливим показником успішного формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури є прагнення студента до морально-

етичного самовдосконалення власної особистості, оскільки воно зумовлює 

випереджувальне віддзеркалення у свідомості студента тих дій і вчинків, які 

він збирається зробити в процесі професійного становлення, визначення тих 

рис і якостей, які він планує виробити в собі для виявлення професійно-

етичних якостей. Визначення особистісної програми професійно-етичного 
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самовдосконалення спонукає студента до практичних дій щодо її реалізації, 

створює стимули для виявлення вольових зусиль у цьому процесі. 

Професійно-етичне самовдосконалення вимагає активного усвідомлення 

особистістю свого «Я», відносин із навколишнім світом, життєвого досвіду, 

самого процесу роботи над собою; управління собою, своєю поведінкою, 

внутрішнім станом. Спеціально організоване професійне самовдосконалення 

майбутніх учителів фізичної культури сприяє розвитку в них самосвідомості, 

дисциплінованості, особистої організованості й відповідальності за свої дії, 

учинки, поведінку відповідно до норм професійної етики. 

Згідно з вищезазначеним показниками рефлексивно-корекційного 

критерію нами визначено такі: 1) рефлексивності поведінки й діяльності; 

2) прагнення до етичного самовдосконалення та здійснення самокорекції 

власної поведінки на основі рефлексивно-оцінної діяльності; 3) адекватність 

самооцінки. 

Рефлексивність поведінки й діяльності студентів визначали за такими 

рівнями й параметрами: 

• високий (постійно здійснює рефлексію власної діяльності й на цій 

основі її корегує); 

• середній (здійснює рефлексію власної діяльності ситуативно, не 

завжди враховує її результати в подальшій діяльності); 

• низький (не прагне й не вміє аналізувати власні дії й поведінку). 

Щодо прагнення студентів до професійно-етичного самовдосконалення 

на основі рефлексивно-оцінної діяльності в процесі дослідження відстежували, 

виявляється таке прагнення постійно чи ситуативно або майже не виявляється; 

щодо самокорекції майбутніми вчителями власної поведінки – здійснюють 

постійно чи ситуативно або не здійснюють. 

Характер самооцінки визначали за трирівневою градацією: адекватна, 

завищена, занижена. 

Зазначимо, що показники критеріїв вимірюваються за допомогою 
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індикаторів, які визначені нами відповідно до характеристик, як частота, 

повнота й самостійність етичних проявів особистості студента в реалізації 

етичних знань, умінь і навичок. У результаті отримано такий вимірювальний 

апарат (табл. 3. 1). 

Таблиця 3.1 

Критерії й показники сформованості етичної  компетентності 

майбутнього вчителя 

Критерії Показники 
Мотиваційно-
аксіологічний 

Професійно-етична 
спрямованість і 
професійно-етичні 
потреби, інтереси, мотиви, 
цінності, ідеали 

Ставлення до оволодіння 
етичною компетентністю 

Емоційно-
афективний 

Культура емоцій і почуттів Емоційні якості (емпатія, 
емоційна стійкість, емоційна 
чутливість) 

Світоглядно-
когнітивний 

Загальноетичні й 
професійно-етичні знання 

Професійно-етичне мислення 

Поведінково-
регулятивний 

Уміння й 
навички, що 
забезпечують 
етичність 
поведінки в 
різних видах 
професійної 
підготовки й 
реальній 
професійній 
діяльності 

Моральна 
стійкість 
(здатність 
протидіяти 
негатив-
ним 
впливам) 

Моральні якості 
(гуманізм, 
чесність, 
гідність, 
відповідаль-
ність, толерант-
ність, тактов-
ність, добро-
зичливість, 
комуніка-
бельність тощо) 

Вольові 
якості 
(рішучість, 
наполегли-
вість, 
дисципліно-
ваність, 
само- 
владання 
тощо) 

Рефлексивно-
корекційний 

Рефлексивність 
поведінки й 
діяльності 

Прагнення до етичного 
самовдосконалення та 
здійснення самокорекції 
власної поведінки на 
основі рефлексивно-
оцінної діяльності 

Адекватність 
самооцінки 
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За допомогою визначених критеріїв і показників вивчається 

сформованість етичної компетентності студентів, що свідчить про те, як у 

процесі етичних взаємин і вияву почуттів, поведінки реалізуються 

професійно-етичні цінності майбутніх учителів фізичної культури, їхня 

професійна позиція, а також морально-рефлексивні здатності. Тому під 

рівнем сформованості етичної компетентності ми будемо розуміти ступінь 

відповідності всіх компонентів етичної компетентності визначеним 

критеріям. 

З урахуванням напрацювань учених (В. Клепіков [234], Н. Кузьміна 

[271; 272], В. Сластьонін [449; 451; 452], К. Слесик [454], Л. Фрідман [543] та 

інші) щодо рівнів і стадій морального розвитку людини нами було 

розроблено інтегровані на основі сукупності визначених критеріїв і 

показників рівні сформованості етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури: ціннісно-самотворчий (високий), 

репродуктивно-трансляційний (достатній), інтуїтивно-формальний 

(середній), індиферентний (низький). 

Схарактеризуємо ці рівні.  

Ціннісно-самотворчий рівень. Наявність потреб допомагати людям, 

прагнення робити добрі справи, відповідати ідеалам добра, справедливості 

тощо, усвідомлення значущості професійно-етичної компетентності для 

діяльності вчителя фізичної культури, прагнення досягати успіху в 

професійному становленні. Знання про професійно-етичні цінності, норми й 

етичну компетентність учителя фізичної культури є повними й глибоко 

усвідомленими. Творчий характер професійно-етичного мислення. 

Характерними ознаками є: наявність у свідомості стійкого еталону 

професійної діяльності відповідно до норм професійної етики, сприйняття 

його як єдино можливого, такого, що відображає суть професійного «Я»; 

наявність розвинутої ієрархії моральних цінностей; наявність у свідомості 

знань про професійно-етичні норми для аналізу й вирішення реальних 

професійно-педагогічних ситуацій (морального вибору, екстремальних і 
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конфліктних ситуаціях); здатність до формулювання суджень, пов’язаних із 

застосуванням етичних норм у діяльності й спілкуванні; наявність 

розвинутих моральних почуттів (поваги, співчуття, емпатії); наявність 

розвиненої професійно-етичної самоідентифікації й професійно-етичної 

мотивації діяльності та спілкування; наявність рефлексивних здатностей, 

умінь здійснювати оцінку й самооцінку педагогічних процесів і явищ 

відповідно до норм професійної етики; наявність стійких звичок етичної 

поведінки і вмінь моральної саморегуляції поведінки на основі внутрішніх 

моральних принципів, які мають загальнолюдську широту й універсальність; 

наявність здатності до свідомого самостійного керування своєю поведінкою 

на основі усвідомлених моральних мотивів-цілей і принципів. Професійно-

етична рефлексія полягає в умінні аналізувати результати своїх моральних 

проявів, визначати мету власного професійно-етичного розвитку, 

прогнозувати траєкторію його розвитку тощо. Усі якості, які характеризують 

етичну компетентність, мають стійкий характер вияву. Ціннісно-самотворчий 

рівень характеризується наявністю в студента чіткої програми професійно-

етичного самовдосконалення.  

Репродуктивно-трансляційний. Студент має потребу допомагати 

людям, прагне робити добрі справи, досягати ідеалів добра, справедливості 

тощо, але недостатньо усвідомлює значущість професійно-етичної 

компетентності для діяльності вчителя фізичної культури, прагне досягти 

успіху в професійному становленні, але іноді під впливом ззовні. Знання про 

моральні цінності, норми й етичну компетентність учителя фізичної культури 

є усвідомленими, досить повними, але їх засвоєння має репродуктивний 

характер. Моральна свідомість студента характеризується наявністю 

ідентифікації з професійно-етичними нормами й принципами, характерною є 

орієнтація на них у виборі моральних чинників поведінки. Студент уміє 

виявляти та розпізнавати емоційні стани й почуття, проте виділяє не всі 

експресивні канали їх прояву, переважно адекватно відгукується на впливи 

подій, явищ, об’єктів довкілля. Моральні судження студента формуються на 
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основі загальноприйнятих моральних і професійних цінностей, а оцінка 

реальних ситуацій найчастіше здійснюється на основі професійно-етичних 

норм. Студент демонструє досить стійкий вияв емоційних якостей (емпатія, 

емоційна стійкість, емоційна чутливість). Достатньою мірою сформовані 

вміння й навички, що забезпечують етичність поведінки в різних видах 

професійної підготовки й реальній професійній діяльності. Здебільшого 

стійкий характер виявлення моральної стійкості. Досить висока розвиненість 

вольових процесів; у діях і поведінці виявляється більшість вольових 

якостей, але їх вияв не завжди має стійкий характер. Здійснює професійно-

етичну рефлексію власної діяльності й на цій основі її корегує, але не завжди 

враховує її результати в подальшій діяльності. Цей рівень характеризується 

наявністю в студента чіткої програми професійно-етичного 

самовдосконалення, але при її виконанні студент потребує дозованої 

педагогічної підтримки. 

Інтуїтивно-формальний рівень. Для студента характерні недостатньо 

виражені професійно-етичні потреби, цінності, ідеали. Він недостатньо 

усвідомлює значущість професійно-етичної компетентності для діяльності 

вчителя фізичної культури, прагне досягти успіху в професійному 

становленні переважно під впливом ззовні. Прагне оволодіти етичною 

компетентністю, але не докладає для цього зусиль. Знання про моральні 

цінності, норми й етичну компетентність учителя фізичної культури 

безсистемні, поверхові, їх засвоєння має відтворювальний характер. 

Готовність допомагати іншим має нерегулярний характер. Недостатньо 

розвинуте вміння адекватного сприйняття емоційних станів інших людей. 

Студент не вміє адекватно емоційно відгукуватися на впливи навколишнього 

світу, неадекватно виявляє емоції, використовуючи експресивні канали, 

виявляє байдужість у процесі тренувань, не завжди в змозі контролювати 

вияв негативних або несхвалюваних емоційних реакцій. Емоційні якості 

виявляє ситуативно. Недостатньо розвинені моральна стійкість і вольові 

процеси; у діях і поведінці виявляється більшість вольових якостей, але їх 
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вияв має здебільшого ситуативний характер. Професійно-етична рефлексія 

має нерегулярний характер. Програма морального самовдосконалення 

складається за підтримки педагога, активність з її реалізації здебільшого 

залишається на потенційному рівні. 

Індиферентний рівень. У студента майже відсутні професійно-етичні 

потреби, цінності, ідеали. Він не усвідомлює значущості професійно-етичної 

компетентності для діяльності вчителя фізичної культури, прагне досягти 

успіху в професійному становленні переважно під впливом ззовні. Байдуже 

ставиться до оволодіння етичною компетентністю. Знання про моральні 

цінності, норми й етичну компетентність поверхові й недостатньо 

усвідомлені. Відсутність у свідомості не тільки стійкого еталону професійної 

діяльності відповідно до норм професійної етики, сприйняття його як єдино 

можливого, такого, що відображує суть його професійного «Я», а й еталону 

морального способу життя. Відсутність стійких усвідомлених морально-

ціннісних орієнтацій на професійно-етичні норми поведінки. Відсутність 

професійно-етичної самоідентифікації. Наявність егоцентричної 

спрямованості мотивації поведінки, спостерігаються девіації в поведінці. 

Характерною особливістю є орієнтація на зовнішній контроль у поведінці 

(зовнішні стимули й спонукання, вимоги з боку педагогів, товаришів-

лідерів). Помітна відсутність стійкого емоційно-ціннісного ставлення до 

інших людей, до себе й світу в цілому, стійкого виявлення морально-етичних 

почуттів (терпимості, чуйності, співчуття), їх прояв є обмеженим і не частим. 

Наявність нетерпимості до думок і переконань інших. Для студента 

характерна нерозвиненість вольових процесів, що призводить до 

неспроможності виявляти вольові зусилля для подолання труднощів, 

самомобілізації, стримування емоцій і почуттів, володіння собою в 

спілкуванні, саморегуляції в поведінці тощо; у діях і поведінці вольові якості 

виявляються ситуативно. Програма з професійно-етичного 

самовдосконалення або відсутня, або не реалізується.  

Відповідно до визначених критеріїв був пыдібраний комплекс 
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діагностичних методик (Додаток Б). 

Рівні сформованості етичної компетентності студентів співвідносяться 

з технологічними етапами їх професійно-етичного просування, оскільки саме 

акцент на розвиток етичних знань майбутнього вчителя, його емоційної 

сфери, досвіду реальної поведінки відповідно до норм професійної етики, 

адекватної самооцінки, здатність до професійно-етичної рефлексії дають 

підстави для оцінювання ефективності реалізації системи формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

Діагностична програма виявлення рівнів етичної компетентності 

студентів включає три послідовні взаємопов’язані етапи здійснення 

діагностики.  

Перший етап – самооцінка студентами власного рівня окремих 

компонентів етичної компетентності.  

Другий етап – оцінка рівня сформованості окремих компонентів 

етичної компетентності педагогом-психологом. Обстеження треба 

вибудовувати таким чином, щоб інформація про рівень професійно-етичної 

свідомості, етичних відносин і почуттів, поведінкового аспекту етичної 

компетентності надходила до експериментатора як від педагогів-психологів, 

та і від самих студентів. 

Третій етап діагностики – обстеження студентів експериментатором – 

передбачає подвійну мету: 1) виявлення рівнів етичної компетентності 

студентів; 2) створення диференційованих експериментальних груп студентів 

на основі результатів діагностики відповідно до визначених рівнів етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури.  

За допомогою емпіричних методів отримується матеріал (дані), потім 

через застосування теоретичних методів здійснюється його обробка (аналіз, 

синтез тощо). Насамперед це: спостереження за діями студентів у різних 

видах професійної підготовки, у повсякденній життєдіяльності за межами 

навчального закладу й у спеціально створених ситуаціях; вивчення 

документації та продуктів навчальної діяльності (творчих і наукових робіт, 
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карт педагогічних спостережень, характеристик кураторів академічних груп, 

керівників гуртків тощо); застосування й аналіз ефективності спеціальних 

методик на аудиторних і позааудиторних заняттях зі студентами; 

педагогічний зріз-аналіз із використанням комплексу методик (анкетування, 

використання опитувальників, проективних методик та ін.). 

Сьогодні з метою діагностики в педагогiці поширюються кількісні 

методи дослідження, що передбачають представлення педагогічних явищ у 

спрощеному виглядi, що вможливлює здійснення кількісних вимiрювань. 

Процедура вимiрювання – сукупність операцій, що дозволяє перейти від 

емпіричних референтів (завдань) до числових оцінок вимірюваних 

характеристик [565]. Вимiрювання припускає проведення об’єктивного 

кiлькiсного зiставлення оцiнюваної властивостi студента з деяким еталоном, 

прийнятим як одиниця вимiру.  

Як показує аналiз наукової літератури, найбiльш поширеним є 

статистичний метод, якому притаманні такi методики: реєстрацiя – 

виявлення певної якостi в явищ певного класу й підрахування кількості щодо 

наявності або вiдсутностi цієї якості; ранжування – розмiщення зiбраних 

даних у певнiй послідовності (зменшення або наростання показників), 

визначення місця в цьому ряду об’єктів, що вивчаються; шкалювання – 

присвоєння балів або інших цифрових показників досліджуваним 

характеристикам [454]. 

Шкала є числовою системою, у якій відношення між різними 

властивостями явищ, процесів, що вивчаються, переведені у властивості тієї 

або іншої множини, як правило – множини чисел.  

У сучасних дослідженнях використовують чотири основні види 

вимірювальних шкал: шкали відношень, інтервальні шкали, порядкові 

(рангові) шкали й номінальні шкали (шкали найменувань). 

Найпотужнішою, на думку Д. Новікова [350], є шкала відношень, яка 

дає можливість оцінювати, у скільки разів один вимірюваний об’єкт більше 

(менше) іншого об’єкта, що приймається за еталон; має природний початок 
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відліку, але не має природної одиниці вимірів. Шкалами відношень 

вимірюють майже всі фізичні величини. Проте нею не можна користуватися 

в соціальних вимірюваннях. 

Розглянемо особливості вимірювання сформованості компонентів 

етичної компетентності. Як було визначено в другому розділі, структура 

етичної компетентності включає професійно-мотиваційний, емоційно-

чуттєвий, когнітивно-настановчий, операційно-поведінковий, рефлексивно-

самотворчий компоненти.  

Наявність у складі етичної компетентності зазначених компонентів 

передбачає включення до комплексу діагностики відповідних груп методів, 

які б давали можливість отримати дані про рівень сформованості у студентів 

кожного з указаних компонентів і досліджуваної якості в цілому. Окремі 

методи й діагностичні методики не є абсолютно надійними й вірогідними, 

тому в процесі експерименту доцільно використовувати комплекс 

діагностичних методик і процедур. Відповідно до рекомендацій учених щодо 

використання методів педагогічних досліджень і діагностики рівнів етичної 

компетентності студентів [355; 446; 557; 579] на основі наявних 

діагностичних методик нами було розроблено «діагностичний пакет» для 

діагностики рівнів сформованості етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури. При цьому було враховано такі вимоги: забезпечення 

різноманітності методів дослідження (використання у вивченні професійно-

етичного розвитку студентів різноманітних методів дослідження і психолого-

педагогічних діагностичних методик (емпіричні й теоретичні методи 

дослідження); послідовність застосування емпіричних і теоретичних методів 

дослідження.  

Серед методів, що увійшли до «діагностичного пакету», відзначимо 

передусім такі найбільш поширені методи, як педагогічне спостереження, 

тестування й анкетування, а також методи експертних оцінок і незакінчених 

речень. 

Метод спостереження як цілеспрямоване, планомірне та систематичне 
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сприйняття проявів психолого-педагогічних процесів і явищ доцільно 

використовувати з метою вивчення особливостей виявлення студентами 

параметрів етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в 

різних видах професійної підготовки.  

Цей метод вимагає дотримання певних умов: чіткого визначення мети 

спостереження; розробки програми спостереження; визначення критеріїв і 

показників досліджуваного об’єкта; об’єктивної фіксації спостережуваного, 

що потребує ведення записів спостережень; дотримання принципу 

систематичності тощо [299; 355]. У процесі дослідження для отримання 

достовірних фактів використовували різні види спостереження: безпосереднє 

й опосередковане; систематичне й фрагментарне. суцільне й вибіркове; 

відкрите та приховане; довгострокове й короткострокове; контрольоване й 

неконтрольоване.   

Здійснення довгострокового систематичного контрольованого 

спостереження, яке характеризується регулярністю фіксації досліджуваних 

процесів упродовж тривалого часу, а також реєстрацією отриманих 

результатів за заздалегідь розробленою процедурою, виявилося найбільш 

ефективним, адже дало можливість зібрати об’єктивні дані щодо рівнів 

сформованості етичної компетентності студентів, валідності, надійності, 

об’єктивності та раціональної організації.  

На різних етапах дослідно-експериментальної роботи спостереження 

використовувалося  для досягнення різноманітних цілей. Зокрема воно стало 

для нас джерелом інформації під час перевірки експериментальних 

матеріалів, отриманих за допомогою інших методів дослідно-

експериментальної роботи, збору даних про рівень сформованості окремих 

компонентів етичної компетентності студентів. Зазначимо, що  програма 

спостережень складалася в такий спосіб, щоб забезпечити можливість 

протягом експериментальної роботи здійснювати  необхідні вимірювання та 

оптимально організовувати експеримент. Під час організації спостереження 

керувалися принципами системності й систематичності, що забезпечує 



220 

 

 

 

інтегровану й регулярну фіксацію й етичну оцінку дій, поведінки суб’єктів 

педагогічного процесу в різних ситуаціях у різних видах діяльності 

студентів, а також дотримувалися вимог валідності, надійності, об’єктивності 

та раціональної організації.  

Отже, спостереження як один із методів педагогічного моніторингу 

застосовувалося нами в сукупності з іншими методами. 

Поширеним і досить ефективним діагностичним методом є тестування, 

яке застосовується для вимірювання рівня розвитку певної психологічної чи 

дидактичної властивості особистості. 

Зазначений вимірювальний інструмент складається з двох елементів: 

тесту й шкали для фіксації результатів виміру. Під тестом зазвичай 

розуміється досить коротке, жорстко стандартизоване випробування, яке дає 

можливість кількісно виразити результат і здійснити його математичну 

обробку. Педагогічний тест як інструмент, що складається з кваліметрично 

вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення 

й заздалегідь спроектованої технології обробки й аналізу результатів, 

призначений для виміру якостей і властивостей особистості, зміна яких 

можлива в процесі систематичного навчання [309]. 

Однією з найсуттєвіших ознак тестування як стандартизованого 

вимірювання, є те, що  вимірювання здійснюються за умов стандартизації 

процедури його оцінювання. Отримання об’єктивних даних можливе в разі 

дотримання  низки вимог [179; 389; 391; 454], а саме:  

1. Вимоги об’єктивності. Тестування вважається об’єктивним, якщо 

вдається усунути або невілювати  вплив суб’єктивних факторiв на його 

результати. Це забезпечується створенням  однакових умов проведення 

тестування для всiх його учасникiв, а також нормуванню процесу 

iнтерпретації результатiв тестових випробувань. Тому тест поряд iз 

тестовими завданнями має мiстити ключ для тлумачення отриманих  даних 

тестування. 

2. Вимоги валідності. Комплексною характеристикою, яка визначає 
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придатність тесту для вимірювання певної властивості, є його валідність. 

Вiдповiдно до вимоги валідності тест необхiдно скласти таким чином, щоб 

забезпечити його внутрішню погодженiсть, спрямованість усiх його завдань 

на вимiрювання передбаченої якостi.  Валідність тесту визначається шляхом 

обчислення коефiцiєнта кореляції між результатами, отриманими при його 

використанні та при застосуванні інших, уже визнаних валідними, тестів. 

Якщо коефіцієнт кореляції виявляється більшим, ніж 0,6, тест уважається 

валідним.  

3. Вимоги надійності. Надійнiсть тестування як узгодженості 

результатів первинного та повторного тестування тих самих осіб і 

визначається за допомогою обчислювання коефiцiєнта кореляцiї між 

результатами первинного й повторного тестування його учасників, що 

здійснюється  за однакових умов. Із метою пiдвищення надiйності тестових 

вимiрювань застосовують «батареї тестів», тобто комплексі тестiв одного й 

того ж спрямування.   

4. Вимоги врахування статистичних помилок. Тестування дає 

можливiсть отримати результати лише з певною обмеженою точнiстю, яка 

обчислюється за допомогою методiв математичної статистики.  Це 

уможливлює кiлькiсне визначення ступеня точностi та врахування його при 

аналiзi отриманих результатiв.  

У дослiдженнях вiдмiчаються види такі тестів: тести креативності, 

тести особистості, тести досягнень та інші. 

Одним із випробуваних методів дослідження, що застосовувався в 

експерименті, є анкетування, під яким розуміють метод збору матеріалу за 

допомогою спеціально розроблених опитувальників, що називаються 

анкетами. Анкетування передбачає щирі відповіді на запитання. Цінність 

анкетування для педагогічного дослідження полягає в можливості швидкого 

опитування учнів, а також можливості автоматизованої обробки результатів. 

У літературних джерелах відмічається, що в педагогічних дослідженнях 

використовуються різні види анкет: відкриті, що вимагають самостійного 
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конструювання відповіді; закриті, які передбачають вибір однієї з готових 

відповідей; іменні, що вимагають указати прізвище досліджуваного. Змішані 

анкети містять елементи обох попередніх. У них частина відповідей 

пропонується на вибір, але водночас залишаються вільні рядки з 

пропозицією сформулювати відповідь, що виходить за межі запропонованих 

запитань. У педагогіці І. Підласий відмічає наявність так званих «полярних» 

анкет, що вимагають оцінки в балах. Найчастіше застосовують п’ятибальну 

шкалу оцінювання [373; 389]. 

За допомогою методу анкетування здійснювалася перевірка рівня 

сформованості когнітивно-настановчого компонента етичної культури 

Анкети містять необхідний етичний тезаурус учнів, який має бути 

сформований у процесі навчання гуманітарних предметів: етичні поняття, 

моральні цінності, моральні відносини, моральні принципи й правила, 

уявлення про моральний вибір. 

Використання вказаних методів передбачало використання 

різноманітних діагностичних методик і процедур, що дало можливість 

отримати достовірну всебічну інформацію щодо сформованості етичної 

компетентності студентів.  

Для діагностики пріоритетних професійно-етичних цінностей 

студентів скористалися адаптованим і модифікованим варіантом методики 

американського психолога М. Рокича, яка дає можливість вивчити 

особливості орієнтацій людини за допомогою виявлення ступеня 

сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій (їх 

спрямованості). Опитуванням проводиться відповідно до загальноприйнятої 

класифікації цінностей: термінальні цінності (або цінності-цілі) та 

інструментальні цінності (або цінності-засоби).  

Термінальні цінності (цінності-цілі), за М. Рокичем, визначаються як 

переконання людини в тому, що кінцева мета індивідуального існування 

варта того, щоб до неї прагнути. Термінальні цінності визначають для 

людини сенс її життя, указують, що саме для неї особливо важливе й 
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значуще, відображають довгочасну життєву перспективу, те, до чого вона 

прагне сьогодні та в майбутньому. 

Інструментальні (цінності-засоби) визначаються як переконання 

людини в тому, що певний спосіб дій або властивість особистості є 

переважними в будь-якій ситуації. Цінності підрозділяються на групи: 

етичні, цінності спілкування, цінності справи; індивідуалістичні, 

конформістські, альтруїстичні; самоствердження, прийняття інших людей  

та ін. [602, с. 3-5]. 

Аналіз пріоритетів студентів у професійній підготовці й у житті щодо 

термінальних та інструментальних цінностей було здійснено методом 

ранжування. Щоб з’ясувати місце моральних пріоритетів серед інших, 

майбутнім учителям було запропоновано два переліки цінностей (по 18 

найменувань у кожному). Спочатку студентам пропонували набір 

термінальних, а потім інструментальних цінностей. Завдання респондентів 

полягало в ранжуванні в порядку їх особистої значущості для кожного з них, 

тобто присвоєнні представленим цінностям рангових позицій.   

Отримані дані дали можливість скласти певне уявлення про характер 

професійно-етичних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів фізичної 

культури.  

Результати тесту залежать від адекватної самооцінки людини, тому 

фахівці рекомендують використати тест М. Рокича в комплексі з іншими 

методиками. Цінність цього тесту полягає в універсальності, зручності та 

швидкості в проведенні й обробці даних [439]. 

Додатково для вивчення спрямованості особистості використовували 

методику В. Смекала й М. Кучера. 

За допомогою адаптованих методик [333; 439; 454; 557та інші] нами 

здійснювалося вимірювання рівнів професійно-етичної свідомості студентів, 

їхньої професійної спрямованості й професійно-етичної мотивації, умінь 

застосовувати етичні знання в різних видах діяльності й спілкуванні. 

Для отримання об’єктивних даних щодо динаміки рівня сформованості 
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етичної компетентності студентів, зумовлених упровадженням у процес 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури розробленої 

моделі, нами, крім зазначених методів науково-педагогічного дослідження, 

була застосована сукупність додаткових діагностичних методик і процедур, 

які включали, зокрема, адаптовану методику «Аналіз власних обмежень» 

М. Вудкока й Д. Френсиса; методику «Стратегії поведінки людини в 

конфлікті» К. Томаса; методику виміру самоактуализації особистості (CAT)  

у модифікації Л. Гозмана, М. Кроза.  

Як було доведено, важливим компонентом етичної компетентності 

вчителя є емоційно-емпатійний, що включає моральні почуття. Емоція 

визначається як процес оцінювання інформації про зовнішній і внутрішній 

світ, яка надходить у мозок людини. У контексті дослідження нас цікавлять 

такі фундаментальні елементи емоційної сфери людини, які впливають на 

перебіг спілкування й взаємодії людей (почуття поваги, співчуття, милосердя 

та ін.). Як свідчать філософи й психологи, ці почуття відображають 

ставлення особистості до інших людей [314]. 

У зв’язку з вищезазначеним наступна група методів діагностики 

спрямована на визначення рівня професійно-етичних ставлень особистості 

(до інших людей, до світу) та емоцій і почуттів, що їх супроводжують. З 

метою діагностування етичності поведінки та рівня емпатійних тенденцій у 

поведінці учнів використовувалися проективні методики, зокрема «метод 

незакінчених речень» [153]. 

Проективний метод як метод дослідження особистості заснований на 

виявленні проекцій у даних експерименту з подальшою їх інтерпретацією. 

Цей метод характеризується створенням експериментальної ситуації, що 

допускає множинність можливих інтерпретацій при сприйнятті її 

випробовуваними [376; 454]. За кожною такою інтерпретацією 

вимальовується унікальна система особистісних сенсів і особливостей 

когнітивного стилю суб’єкта. Проективна методика заснована на принципі 

психологічної проекції – приписуванні іншому власних почуттів, 
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переживань, мотивів, бажань. Респондент, описуючи об’єкт не прямо, а 

побічно, за допомогою проективної ситуації висловлює своє глибинне, 

неусвідомлюване ним ставлення.  

Для визначення рівнів сформованості моральних почуттів у студентів 

застосовувалась адаптована методика «Дослідження рівня емпатійних 

тенденцій» І. Юсупова [587]. 

Для виявлення рівня професійно-етичного мислення студентам 

пропонували завдання, які вимагали створення етичного (оцінного) 

судження. В адаптованій методиці «Діагностика етики поведінки» студентам 

пропонувалися п’ять незакінчених речень, які респонденти повинні були 

дописати, як вони це розуміють, і таких, які відповідають реальній поведінці 

студентів [153]. 

Операційно-поведінковий компонент етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури передбачає наявність умінь 

застосування засвоєних етичних знань у відносинах, спілкуванні, діяльності. 

Визначені показники передбачають виявлення умінь застосовувати етичні 

знання в реальній поведінці. Діагностика поведінки студентів відповідно до 

норм професійної етики потребує здійснення довгострокового 

систематичного спостереження. 

У процесі застосування моральних норм у поведінці відбувається 

формування моральних якостей. Для вибору методiв дiагностики поведінки 

особистостi важливо знати, що сформованi елементи моральної свiдомостi 

впливають на результати поведiнки людини. Важливо дiбрати такі методи 

діагностики, якi не лише діагностують рiвень розвитку окремих компонентiв, 

а й їх узгодження між собою [454]. Треба виявити здатність студентів 

ставити перед собою моральні питання, прагнення реалізувати свої 

персональні професійні цінності, здійснювати професійно-етичну рефлексію. 

Із цією метою було застосовано опитувальник А. Шострома «Особистість, 

що самоактуалізується», яка включає 13 шкал, яким відповідають певні 

запитання. Із-поміж запитань було відібрано лише ті, які відповідають 
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потребам нашого дослідження (за шкалами: «Ціннісні орієнтації», 

«Підтримка», «Самоприйняття», «Синергійність» тощо) [439, с. 201]. 

Методику «Аналіз власних обмежень» [111] використовували для 

оцінки студентами власних обмежень (перешкод), які заважають 

дотриманню професійно-етичних норм у діяльності й поведінці. З 

урахуванням предмета нашого дослідження ми виділили сім груп таких 

обмежень: 1) невміння управляти собою (нездатність повною мірою 

використовувати свій час, енергію, уміння; нездатність протидіяти стресам 

сучасного життя), 2) невизначені особисті цінності (відсутність чіткого 

розуміння власних життєвих і професійних цінностей; наявність цінностей, 

які не відповідають сучасним вимогам до вчителя); 3) невизначені особисті 

цілі (відсутність ясності про цілі власного особистого й професійного 

становлення; наявність цілей, які не відповідають сучасним вимогам до 

вчителя фізичної культури); 4) відсутність прагнення до саморозвитку 

(відсутність налаштованості й сприйнятливості до нових ситуацій і 

можливостей для професійного самовдосконалення); 5) недостатність 

навичок вирішувати проблеми (відсутність стратегії, необхідної для 

прийняття рішення, здатності розв’язувати сучасні проблеми, а також 

впертості для доведення справи до кінця); 6) недостатність творчого підходу 

(відсутність здатності генерувати нові ідеї; невміння використовувати нові 

ідеї); 7) невміння впливати на людей (нерозвинені здібності й уміння емпатії, 

перцепції, емоційно впливати на людей, відстоювати свою позицію в 

спілкуванні). 

Діагностичу методику виявлення перешкод при встановленні емоційно-

емпатійних контактів (методика В. Бойка) застосовували для вивчення 

факторів, які заважають майбутнім учителям фізичної культури у 

встановленні емоційних контактів. Аналіз показників відбувався за такими 

шкалами: невміння керувати емоціями, дозувати їх; неадекватний прояв 

емоцій; негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій; домінування 

негативних емоцій; небажання зближуватися з людьми. Було з’ясовано, 
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зокрема, що найбільше в студентів проявляється невміння керувати 

емоціями, дозувати їх, низький рівень емпатійних умінь.  

Із метою діагностики моральних якостей і наявності моральної 

рефлексії використовувалися метод спостережень, метод незалежних оцінок, 

методика «Товариська гра», написання есе та ін. [365]. 

Для обробки отриманих кількісних даних педагогічного експерименту 

застосовувалися методи математичної статистики. Для підтвердження 

достовірності висунутого в дослідженні припущення було використано 

критерій Пірсона χ². 

Критерій згоди Пірсона, або критерій згоди  (Хі-квадрат) – найбільш 

часто вживаний критерій для перевірки гіпотези про приналежність 

спостережуваної вибірки  обсягом  деякому теоретичному 

закону розподілу [291]. 

                                                          (3.1) 

Критерій може використовуватися при перевірці простих гіпотез виду 

,                                             (3.2) 

де  − відомий вектор параметрів теоретичного закону,  

і при перевірці складних гіпотез виду 

 ,                                  (3.3) 

коли оцінка  скалярного або векторного параметра розподілу 

обчислюється по тій самій вибірці. 

Процедура перевірки гіпотез із використанням критеріїв типу  

передбачає групування спостережень. Область визначення випадкової 

величини розбивають на  непересічних інтервалів граничними крапками 

 ,                                       (3.4) 

де  – нижня межа області визначення випадкової величини;  – верхня 

межа. 

Відповідно до заданої розбивки підраховують число  вибіркових 
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значень, що потрапили в -й інтервал, і ймовірності влучення в інтервал 

 ,                                (3.5) 

відповідному теоретичному закону з функцією розподілу . 

При цьому 

  и                                        (3.6) 

При перевірці простої гіпотези відомий як вид закону , так і всі 

його параметри (відомий скалярний або векторний параметр ). 

В основі статистик, використовуваних у критеріях згоди типу , 

лежить вимір відхилень  від . 

Статистика критерію згоди  Пірсона визначається співвідношенням 

.                                    (3.7) 

У випадку перевірки простої гіпотези в межі при  ця статистика 

підкоряється  – розподілу з  ступенями свободи, якщо вірно 

перевіряється гіпотеза, що М . Щільність  – розподіли, що є окремим 

випадком гамма-розподілу, описується формулою 

                                 (3.8) 

Гіпотеза, що  перевіряється, відхиляється при більших значеннях 

статистики, коли обчислене по вибірці значення  статистики більше 

критичного  значення, або досягнутий рівень значимості (p-value) 

                (3.9) 

менше заданого рівня значимості (заданої ймовірності помилки 1-го роду) . 

При використанні критеріїв згоди, як правило, не задають конкуруючих 

гіпотез: розглядається приналежність вибірки конкретному закону. А як 



229 

 

 

 

конкуруюча гіпотеза – приналежність будь-якому іншому. Природно, що 

здатність критерію відрізняти закон, що відповідає , від інших, близьких 

до закону, що відповідає , і далеких від нього, відрізняються. Якщо задати 

конкуруючу гіпотезу  і відповідний їй деякий конкуруючий закон , 

то можна розміркувати вже про помилки двох видів: не тільки про помилку 

1-го роду (відхилення гіпотези, що перевіряємо,  при її справедливості і 

ймовірності цієї помилки ), але й про помилку 2-го роду (невідхиленні  

при справедливості  і ймовірності цієї помилки . Потужність критерію 

стосовно конкуруючої гіпотези  характеризується величиною . 

Критерій тим краще розпізнає пари конкуруючих гіпотез  і , чим вище 

його потужність. 

Потужність критерію згоди  Пірсона істотно залежить від способу 

групування [422] і від обраного числа інтервалів [291]. 

За асимптотично оптимального групування, при якому максимізуються 

різні функціонали від інформаційної матриці Фішера за групованим даними 

(мінімізуються втрати, пов’язані з групуванням), критерій згоди  Пірсона 

має максимальну потужність відносно «(дуже) близьких» конкуруючих 

гіпотез [148; 291; 422]. 

При перевірці простих гіпотез і використанні асимптотично 

оптимального групування критерій згоди  Пірсона має перевагу в 

потужності порівняно з непараметричними критеріями згоди. При перевірці 

складних гіпотез потужність непараметричних критеріїв зростає й такої 

переваги немає [291]. Однак для будь-якої пари конкуруючих гіпотез 

(конкуруючих законів) за рахунок вибору числа інтервалів і способу 

розбивки області визначення випадкової величини на інтервали можна 

максимізувати потужність критерію [472]. 
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Висновки до розділу 3 

 

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-пізнавальну, науково-

дослідну, громадсько-виховну, професійно-педагогічну, спортивну, 

самоосвітню; 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 

створено модель. 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. Методологічну основу моделі складають 
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концептуальні підходи дослідження порушеної проблеми (компетентнісний, 

гуманістичний, аксіологічний, системний, синергетичний, особистісно-

діяльнісний, деонтологічний, акмеологічний), що забезпечують оптимальне 

досягнення мети розробленої системи.  

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 (підготовчо-

стимулювальний, світоглядно-когнітивний, особистісно-позиційний, 

діяльнісно-поведінковий, рефлексивно-корегувальний), що реалізуються в 

різних видах діяльності студентів: навчально-пізнавальній, науково-

дослідній, громадсько-виховній, професійно-педагогічній, спортивній, 

самовиховній. 

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).  

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 
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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). 

Упровадження системи забезпечує розроблений навчально-методичний 

інструментарій, а також створення педагогічних умов: 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. 

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [33; 34; 35; 38; 40; 41; 

44; 46; 48; 50; 51; 52; 53; 59; 64]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

4.1. Упровадження системи формування етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури у процес професійної підготовки 

 

Із метою перевірки гіпотези дослідження щодо реалізації моделі 

системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури в процесі професійної підготовки було проведено педагогічний 

експеримент, до якого були залучені студенти 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. 

Експериментальною роботою було охоплено 595 студентів і 127 викладачів. 

Для одержання достовірної інформації щодо ефективності розробленої 

системи та її науково-методичного забезпечення було використано 

комплексну діагностику рівня сформованості етичної компетентності 

студентів (див. п. 3.3).  

На основі проведеної діагностики було створено чотири 

експериментальні групи залежно від: 1) стійкості моральних потреб, мотивів, 

цінностей, ідеалів; 2) глибини професійно-етичних знань і прагнення й 

уміння втілювати їх у діях, учинках; 3) рівня характеру ставлення до 

оволодіння етичною компетентністю. 

Експериментальну групу Е1 було утворено зі студентів, які 

продемонстрували наявність стійких моральних потреб, мотивів, цінностей, 

ідеалів, прагнення втілювати їх у діях, вчинках, поведінці, правильне 

розуміння професійно-етичних категорій (професійна етика, гуманістична 
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спрямованість, педагогічний такт, добро, справедливість, увічливість, 

товариськість, шляхетність тощо). Оцінні судження студентів відзначалися 

виваженістю, підкріплювались адекватними, яскраво вираженими емоційно-

почуттєвими та поведінковими реакціями. Такі студенти виявляли переважно 

позитивно-активне ставлення до оволодіння етичною компетентністю. 

Водночас студенти не завжди виявляли повні й глибокі знання саме стосовно 

професійно-етичних понять, відчували певні утруднення у відстоюванні 

морально-етичної професійної позиції, у здійсненні самостійного морального 

вибору та прояву моральної стійкості в складних ситуаціях. 

До групи Е2 увійшли студенти, які виявили розуміння значущості 

загальнолюдських і професійно-етичних цінностей для вчителя фізичної 

культури, важливості дотримання в діяльності й поведінці професійно-

етичних норм, здатність оцінювати власні погляди й переконання з позиції 

норм професійної етики й моральних (гуманістичних) цінностей; прагнули 

аргументувати свою позицію, проте вирішували ситуації морального вибору 

переважно за допомоги ззовні (з боку педагога, товариша, колективу, 

неформальної групи та ін.), мали схильність змінювати власні погляди під 

впливом інших людей. Студенти цієї групи мали досить повні уявлення щодо 

норм професійної етики, проте знання не характеризувалися системністю. 

Ставлення до оволодіння етичною компетентністю в студентів цієї групи 

було переважно позитивно-пасивним. 

Експериментальну групу Е3 було сформовано зі студентів, які не 

виявляли достатньої стійкості моральних потреб, мотивів, цінностей, ідеалів, 

прагнення втілювати їх у діях, учинках, поведінці. Студенти цієї групи мали 

певні знання про професійно-етичні категорії й норми, однак їх наповнення 

було недостатнім, не завжди усвідомленим на особистісному рівні, не 

вирізнялися глибиною й дієвістю, недостатньо усвідомлювали важливість 

дотримання в діяльності й поведінці професійно-етичних норм, не вміли 

оцінювати власні погляди й переконання з позиції норм професійної етики й 

моральних (гуманістичних) цінностей. Ставлення до оволодіння етичною 
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компетентністю в студентів цієї групи було переважно індиферентним. 

До четвертої групи Е4 були віднесені студенти, які потребували 

передусім корекції морально-етичної поведінки та професійно-етичного 

світогляду і, відповідно, професійно-етичної позиції. У розумінні студентами 

цієї групи етичних категорій спостерігалися «деформації», які виявлялися в 

поверхових уявленнях про зміст етичних категорій, у неправильному 

трактуванні професійно-етичних норм, моральних категорій, цінностей, 

ідеалів. Поведінка цих студентів характеризувалася негативними проявами в 

процесі взаємодії з товаришами, викладачами, іншими людьми. Крім цього, 

майбутні вчителі фізкультури виявляли нетерпимість до думок інших, 

невміння співчувати, радіти за успіхи товаришів, іноді схильність до девіацій 

у поведінці на заняттях і в повсякденному житті. Студенти не мали чіткої 

професійно-етичної спрямованості, не прагнули до оволодіння етичною 

компетентністю, професійно-етичного самовдосконалення. Їхні професійно-

етичні інтереси знаходилися на низькому рівні.  

Суть варіативного експерименту полягала в перевірці різних стратегій 

навчально-методичного забезпечення впровадження 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.  

На основі ідеї варіативності застосовано комплекс стратегічних 

підходів до формування етичної компетентності студентів.  

1. Загальностратегічний підхід передбачав застосування однакового 

навчально-методичного забезпечення до всіх експериментальних груп.  

2. Диференційований підхід полягав у забезпеченні диференційованого 

педагогічного супроводу (різні види педагогічної підтримки, індивідуальний 

підхід до вибору адекватних виявленим особливостям студентів навчально-

методичного інструментарію). Так, педагогічний супровід групи Е1 

здійснювали через надання алгоритмів самоорганізації й самодопомоги, які 
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були спрямовані на професійно-етичний саморозвиток. У групі Е2 

педагогічний супровід здійснювали переважно через лідерів студентського 

самоврядування, які допомагали студентам добирати справи й доручення, 

надавали інструктаж щодо дотримання етичної стратегії поведінки, 

організації етичної взаємодії тощо. Педагогічний супровід студентів групи Е3 

і Е4 передбачав корекцію в студентів деформованих професійно-етичної 

мотивації, моральних уявлень і переконань, негативних рис характеру. 

Педагогічна підтримка студентів останніх двох груп мала характер 

комбінації превентивної й оперативної допомоги. 

3. Персоналізований підхід полягав у розробці траєкторій 

індивідуального професійно-етичного розвитку студентів. 

4. Стратегічний підхід передбачав застосовування спеціальних 

стратегій формування етичної компетентності студентів: «Мотивація», 

«Професійно-етичні коди», «Позиція», «Етичні колізії», «Професійно-

етичний досвід», «Корекція», «Самовдосконалення». Особливість названих 

стратегій полягає в тому, що вони призначені для використання на 

конкретному етапі реалізації системи: стратегія «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. 

 

4.1.1. Створення педагогічних умов ефективності системи 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі професійної підготовки 

 

Розкриємо зміст експериментальної роботи щодо створення 

педагогічних умов успішності реалізації системи формування 

досліджуваного феномену. 
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Створення в навчальному закладі етичного освітньо-виховного 

середовища. Для посилення педагогічного впливу на етичне становлення й 

розвиток студентів упродовж експерименту на факультетах і в групах, де 

проводився експеримент, створювали сприятливе освітньо-виховне 

середовище, що передбачало: етизацію міжособистісних взаємин суб’єктів 

навчально-виховного процесу; створення сприятливого для становлення 

професійно-етичної позиції студента етико-психологічного клімату в різних 

видах професійної підготовки, умов для етичного саморозвитку й 

професійного становлення, а також естетизацію предметно-просторового 

середовища, що забезпечувало розвиток і збагачення емоційно-почуттєвої 

сфери студентів. 

Із метою етизації міжособистісних взаємин суб’єктів навчально-

виховного процесу впродовж експерименту на факультетах, де проводився 

експеримент, прагнули до: 

• демократизації взаємодії викладачів і студентів, що вимагало 

побудови їхнього спілкування на паритетних засадах, толерантного й 

тактовного ставлення викладачів до студентів, надання можливостей 

кожному студенту вільно висловлювати свої думки;  

• зміни методів управління навчально-виховним процесом: надання 

переваги соціально-економічним, соціально-психологічним, соціально-

педагогічним методам, які сприяли забезпеченню емоційно сприятливої 

атмосфери для формування й розвитку суб’єктної професійно-етичної позиції 

студентів. 

Для етизації освітньо-виховного середовища застосовували стратегію 

«Педагогічна комфортність», яку розглядаємо як плановане створення 

етичного середовища на факультеті, що реалізується через: 

• комфортність умов навчання й спілкування студентів і педагогічної 

діяльності викладачів (ергономічний аспект); 

• комфортність міжособистісних стосунків (викладач-студент, 
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студент-студент, викладач-викладач); 

• комфортність умов інноваційної діяльності педагогів; 

• комфортність умов для творчої самореалізації студентів у різних 

видах професійної підготовки [219]. 

Керівництво факультету, викладачі, куратори груп спрямовували свої 

зусилля на створення сприятливої психологічної (педагогічно комфортної) 

етичної атмосфери на факультеті, в аудиторіях, установлення всіх 

необхідних для формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури видів комунікативних зв’язків на основі реалізації 

принципів взаємоповаги, взаємодопомоги, толерантності.  

Під час навчальних занять здійснювали психолого-педагогічний 

супровід групової й самостійної діяльності студентів, що виражався в 

зайнятті викладачем позиції «поряд зі студентом», уважному ставленні до 

них, визначенні їхніх бажань і потреб, фіксації досягнень і труднощів, що 

виникали, допомозі порадою й власним прикладом етичної поведінки під час 

спілкування. Слід підкреслити, що  викладачі намагалися не нав’язували 

студентам власної  думки, толерантно ставитися до позиції майбутнього 

вчителя,  тактовно допомагати студентам, якщо вони не могли знайти 

рішення проблеми й потребували підтримки. У такий спосіб у процесі 

навчання забезпечували сприятливу психологічну атмосферу,  позитивний 

емоційний фон. 

Діяльність викладача була спрямована на створення умов,  які 

дозволяли студентам діяти в атмосфері емоційного комфорту й сприяли 

зняттю  страху, усуненню фрустрацій перед вирішенням проблем, здійснення 

оцінної діяльності, підвищенню упевненості в подоланні психолого-

педагогічних бар’єрів у діяльності і спілкуванні. Дії викладача виступали 

прикладом етичної взаємодії педагога й тих, хто навчається, що 

забезпечувало розвиток у студента професійно-етичної позиції. 

Етизації взаємодії викладачів і студентів сприяло надання майбутнім 
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учителям педагогічної підтримки, проведення консультацій різних видів із 

залученням до допомоги  студентів-лідерів. Така допомога мала на меті  

виявлення й подолання труднощів,  яких зазнавали  студенти при спілкуванні 

з викладачем та  студентами. 

Із метою з’ясування труднощів, які відчувають студенти в спілкуванні з 

викладачем, було проведено анкетування студентів. У результаті 

проведеного опитування виявили такі труднощі: 

• взаємне нерозуміння один одного; 

• розбіжність цілей і мотивів; 

• розбіжності в інтелектуальній та емоційній сферах, а також наявний 

негативний досвід спілкування; 

• недостатній рівень професійно-етичної культури викладача, його 

некоректність і безтактність; 

• авторитарність і агресивність викладача; 

• необ’єктивність оцінювання викладачем дій і поведінки студентів; 

• відсутність психолого-педагогічної підтримки з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів; 

• невміння попереджувати й вирішувати проблемні та конфліктні 

ситуації. 

Визначені труднощів у спілкуванні студентів із викладачем були 

враховані під час  пошуку шляхів їх усунення. Ці труднощі вирішувалися, 

передусім, шляхом створення таких ситуацій, у яких здійснювалося надання 

викладачем різних видів педагогічної підтримки, спрямованої на розкриття 

ресурсних можливостей студентів. Це забезпечувало створення оптимальних 

передумов для формування етичної компетентності студентів.  

У процесі розбудови комунікації викладачі приділяли значну увагу 

стимулюванню прояву студентами ціннісного ставлення один до одного, до 

власного «Я», особистісного самовдосконалення, розвивали в них 

рефлексивні дії щодо оцінювання власної поведінки відповідно до норм 
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професійної етики, а також намагалися забезпечити нейтралізацію впливу 

деструктивних факторів (тривожність, порушення викладачами 

педагогічного такту, вияв негативних емоцій тощо) на психіку студентів 

через гуманізацію педагогічної взаємодії. 

У гуртожитках куратори груп, органи самоврядування, студентський 

профком надавали допомогу студентам із метою заохочення їх до 

дотримання етичних норм поведінки (консультації, індивідуальні бесіди, 

урахування побажань студентів щодо етизації стосунків мешканців 

гуртожитку між собою, з обслуговувальним персоналом тощо). 

Для етизації сфери спілкування студентів і викладачів, гармонізації 

їхніх стосунків було організовано проведення сумісного дозвілля – 

відвідування історичних місць Слобожанщини, туристичні походи, що 

створювало відчуття радості студентського життя, радості спілкування з 

однокурсниками та викладачами. У рамках навчально-виховного процесу 

один-два рази на тиждень оголошувався «День взаємоввічливості», 

регулярність проведення якого сприяла вихованню в студентів етичної 

культури міжособистісних взаємин, стійкої поваги до норм моральної 

поведінки. 

У процесі експериментальної роботи постійно відстежували стан 

морально-психологічного клімату всередині студентського колективу, 

оскільки внутрішні настрої в колективі позначалися на формуванні всіх 

компонентів етичної компетентності. Якщо виявлялися негативні тенденції в 

групових взаєминах студентів у різних видах діяльності і спілкуванні,  

здійснювалася відповідна превентивна і коригувальна роботу для усунення 

виявлених недоліків.  

У процесі здійснення педагогічного супроводу в різних видах 

професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури куратори, 

викладачі, голова Спілки студентів і молоді, інші суб’єкти педагогічного 

колективу враховували, що студенти протягом усього терміну навчання 

знаходяться в межах постійних колективів, що накладає на їхнє професійно-
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особистісне формування певний відбиток. З огляду на вікові особливості й на 

спосіб життя, який виключає психологічну самоізоляцію, студенти в 

спілкуванні часто виявляють  занадту відвертість і  прямолінійність. Їхні 

висловлення часто вирізняються надмірною категоричністю, а судження – 

безапеляційністю та поспішністю [126]. 

Як зазначають психологи (І. Зимня [183], А. Маркова [323], І. Руденко 

[436], П. Якобсон [591] та ін.), для студентів характерні  підвищена 

емоційність, гостра сприйнятливість, чутливість,  уразливість. Кожен успіх 

викликає в майбутніх учителів позитивні, радісні  емоції і, навпаки кожна 

помилка призводить до накопичення «негативної емоційної пам’яті»,  

невпевненості у собі, невдоволення собою. Студенти виявляють гострі 

реакції на недоліки у власній роботі і роботі інших, а особливо – на 

несправедливе ставлення до себе, до своїх товаришів. Однак у процесі тієї чи 

іншої діяльності студент безпосередньо не виявляє свого незадоволення, але 

проблеми психологічного характеру інтеріоризуються в його особистості. 

Тому для забезпечення сприятливого психологічного самопочуття студентів 

необхідно виявляти педагогічний такт і чуйність, надавати їм фасилітуючу 

підтримку.  

Для цього куратори груп разом із членами студентського активу, 

викладачі психолого-педагогічних дисциплін вивчали моральні й 

професійно-етичні якості студентів. Складені характеристики давали 

можливість на основі врахування моральних, професійних і психологічних 

властивостей студентів, ціннісних орієнтацій, потреб, проблем в навчанні й 

особистому житті правильно надавати під час виконання студентами 

різноманітних навчально-виховних завдань етичного характеру адекватну 

підтримку й допомогу. У свою чергу така робота сприяла опануванню 

студентами професійно-етичними вміннями й навичками, які будуть їм у 

пригоді для організації етичних стосунків в учнівському колективі в 

майбутній професійній діяльності.  

У процесі експериментальної роботи також враховували ідеї Є. Ільїна 
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[197], Д. Гончарова [126], А. Маркової [323], С. Подмазіна [390], Н. Якобсона 

[591] та інших дослідників, відповідно до яких у процесі суб’єктної взаємодії 

під час виконання студентами різних видів діяльності необхідно 

організовувати їхню діяльність таким чином, щоб вона викликала в них 

емоції задоволення. Якщо такі емоції набувають сталого характеру, це сприяє 

виникненню нових потреб щодо участі в організації життя колективу, а в 

системі мотивації – нових, стійких мотивів цієї діяльності.  

Із метою вирішення завдань дослідження, а також для забезпечення 

позитивних емоцій студентів у процесі різних видів діяльності ми зверталися 

до таких заходів і прийомів:  

• стимулювали усвідомлення студентами таких понять, як власна 

гідність, толерантність, товариськість і честь, що здійснювалося за 

допомогою організації відповідних взаємостосунків між усіма суб’єктами 

виховного процесу; 

• визначали в спільній дискусії зі студентами моральний ідеал 

майбутнього вчителя й залучали їх до активного самовдосконалення; 

• заохочували позитивні зміни в поведінці майбутніх учителів, їхні 

прагнення досягти високої професійної майстерності в професійній 

діяльності, сумлінно виконувати громадські доручення, створювали 

відповідні умови для стійкого виявлення студентами набутих особистісних 

професійних якостей на практиці; 

• з’ясовували та всебічно аналізували причини порушення студентами 

норм етики; 

• намагалися уникати негативної оцінки студента в цілому в разі 

засудження якогось окремого його негативного вчинку; 

• забезпечували психологічну захищеність кожного студента; 

• стимулювали в майбутніх учителів прагнення до виявлення 

морально-етичних якостей, навчали студентів розуміти стан і вчинки іншої 

людини, виявляти увагу до її внутрішнього світу й переконань; 
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• прагнули про формування позитивного ставлення студентів до участі 

в громадській, волонтерській діяльності, які мають потужний потенціал для 

розвитку етичних якостей майбутніх учителів; 

• розвивали в студентів уміння та навички керувати своїми емоціями 

та поведінкою; 

• контролювали, щоб студенти під час виконання окремих навчально-

виховних завдань виступали для інших прикладом виявлення загальної 

культури й професійної етики. 

Також під час експериментальної роботи враховували, що серед 

найважливіших потреб майбутнього вчителя як соціальної істоти особливе 

місце займає потреба у визнанні його достоїнств, можливостей, талантів із 

боку навколишніх людей.  

Одним із педагогічних прийомів, який давав можливість задовольнити 

цю потребу, було цілеспрямоване створення для кожного студента ситуації 

успіху. Відчуття успіху підвищувало в майбутніх учителів віру у власні сили, 

сприяло розвитку в них прагнення досягти нових кількісних і якісних 

результатів, а як наслідок – позитивно впливало на формування мотивації до 

оволодіння етичною компетентністю, інтересу до участі в діяльності 

морально-етичного характеру. Зокрема в процесі суб’єктної етичної взаємодії 

забезпеченню ситуацій успіху сприяли: 

• реалізація особистісно орієнтованого підходу до професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури, який передбачав 

розроблення та реалізацію індивідуальної траєкторії оволодіння кожним 

студентом етичною компетентністю, забезпечення особистісної значущості 

для студента різних видів професійної підготовки, постановку для нього 

індивідуальних завдань, які максимально відповідали його можливостям та 

інтересам; 

• фіксація будь-яких нових позитивних результатів в етичному 

зростанні студентів, заохочення їх до нових досягнень; 
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• надання завдань, що уможливлювали максимальне виявлення 

майбутнім учителем своїх морально-етичних якостей і підвищення свого 

соціального статусу в колективі й авторитету; 

• організація позитивних взаємин на основі толерантності та 

взаємоповаги, стимулювання  демократичного стилю спілкування; 

• створення в освітньому  процесі ситуацій вибору, у яких  студенти 

мали можливість  обирати із серії завдань тi, які відповідали їхній 

професійно-моральній позиції, їхнім інтересам і нормам професійної етики. 

Така організація процесу професійної підготовки студентів, раціонально 

спланована діяльність студентського самоврядування на рівні академічної 

групи, факультету давала можливість забезпечити найбільш високий рівень 

виявлення студентом своїх професійно-етичних умінь і якостей, свого 

ставлення до колективного спілкування відповідно до етичних норм.  

Значну увагу в процесі експериментальної роботи приділяли 

естетизації предметно-просторового середовища, ураховуючи діалектичну 

єдність етичного й естетичного, на чому наголошувалося в п. 3.2. Для 

естетизації предметно-просторового середовища серед студентів 

експериментальної групи проводився конкурс «дизайнерів» на краще 

оформлення аудиторій, який був приурочений різним святам, зокрема Дню 

козацтва, Новому року, Різдву, Дню закоханих, 8 Березня, Масляній, 

Великодню, Дню Перемоги. 

Для проведення таких заходів студентів об’єднували в групи по 10-12 

осіб, за якими закріплювалась певна аудиторія. Завданням для кожної 

конкурсної групи було художнє оформлення аудиторії за певною тематикою.  

До складу журі, яке обиралося голосуванням, входили студенти, 

куратори, викладачі. Переможці конкурсу визначалися за такими критеріями: 

естетичність оформлення, оригінальність ідеї, креативність. 

Також проводилися тематичні виставки-конкурси («Поезія рідного 

краю», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Ти і я – справжні друзі», «У 
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природи немає поганої погоди»), де студенти демонстрували свої здібності у 

фотомистецтві, декоративно-прикладному, образотворчому мистецтві.  

Експозицію виставки «Поезія рідного краю» (до дня народження 

Т. Г. Шевченка) склали роботи, що втілювали образ краси рідної землі, за 

мотивами творів українських поетів. Конкурсна робота представляла собою 

композицію фотографії та естетично оформленого коментаря її сюжету, у 

якому студенти висловлювали етико-естетичні судження. 

Метою проведення фотоконкурсів «У здоровому тілі – здоровий дух» 

(до Дня фізкультурника) було залучення широкого кола студентів до 

художньо-творчої діяльності, стимулювання їхнього інтересу до сучасних 

видів образотворчого мистецтва. 

На фотоконкурсі «Ти і я – справжні друзі» були представлені роботи, 

які втілювали образи повсякденного студентського життя, образи дружби, 

святкові події. 

Фотоконкурс «У природи немає поганої погоди» викликав інтерес у 

глядачів та учасників конкурсу розмаїттям і неординарністю представлених 

робіт. На ньому були показані яскраві художні фотографії природних явищ, 

міських і природних пейзажів у різні пори року, цікаві роботи з 

використанням комп’ютерної обробки та комп’ютерної графіки. 

Значення фотоконкурсів як виховних заходів полягало в тому, що вони 

дали можливість розвивати в студентів уміння бачити красу в навколишній 

дійсності, у взаємодії людей, емпатійні й перцептивні вміння, які мають 

важливе значення для етичної комунікації. 

Студенти всіх груп, які брали участь в експерименті, були залучені до 

виставки-конкурсу «Українські візерунки» з метою виявлення й розвиток 

їхніх обдарувань, залучення їх до надбань національної культури. 

Мета й завдання виставки-конкурсу «Українські візерунки» були такі: 

• виховання світогляду майбутніх учителів і поваги до національної 

культури через пізнання народного мистецтва; 
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• залучення студентів до джерел і процесу творення українського 

народного мистецтва; 

• стимулювання розвитку естетичного смаку. 

На конкурс студенти подали саморобні сувеніри, вжиткові предмети, 

що виготовлені з використанням народних традицій і символіки 

декоративно-прикладного мистецтва.  

У підготовці й проведенні конкурсу брали участь не тільки студенти 

факультетів фізичної культури, а й інших факультетів (українського мовно-

літературного, художньо-графічного), що давало можливість студентам 

розширювати коло спілкування, дружні стосунки, а це, у свою чергу, сприяло 

розвитку морально-етичних якостей. 

Переможці конкурсу в трьох номінаціях «Краще втілення українського 

образу», «Народний умілець», «Оригінальна ідея» були нагороджені 

дипломами та пам’ятними сувенірами. 

Естетизації освітньо-виховного середовища сприяє широка мережа 

творчих колективів, клубів, театрів, студій тощо. Так, на факультеті 

фізичного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди плідно працює Народний 

колектив спортивно-естрадного танцю «Бумеранг» (керівник 

Н. М. Санжарова). У квітні 2014 року колектив підтвердив звання Народного 

та посів друге місце в міському конкурсі художньої самодіяльності 

«Студентська весна». 

Естетизація освітнього середовища сприяла розвитку й збагаченню 

емоційно-почуттєвої сфери студентів, усвідомленню ними своєї високої 

культуротворчої місії, що, у свою чергу, налаштовувало їх на гармонізацію 

власної поведінки й спілкування, гальмуючи негативні емоції й дії.  

Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення 

формування етичної компетентності студентів. 

Із метою визначення змісту експериментальної роботи із забезпечення 

цієї умови нами було враховано: 1) результати констатувального етапу 
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експерименту (дані анкетування, бесід із професорсько-викладацьким 

складом кафедр, заступниками деканів із виховної роботи, викладачами, 

кураторами груп, завідувачами кафедр); 2) досвід роботи педагогічних ВНЗ у 

цьому напрямі [29; 126; 147; 372 та інші]. 

Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення 

формування етичної компетентності студентів передбачала вирішення низки 

завдань:  

• забезпечення позитивної мотивації викладачів до здійснення етичної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури;  

• визначення професійної готовності викладачів, кураторів до 

формування в майбутніх учителів фізичної культури етичної компетентності 

(озброєння їх знаннями, уміннями та навичками, необхідними для 

формування в студентів досліджуваної якості);  

• підвищення професійного інтересу викладачів до проблеми етичної 

підготовки студентів;  

• надання методичної допомоги викладачам, озброєння їх знаннями, 

уміннями та навичками, необхідними для здійснення педагогічного 

супроводу процесу формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури; 

• удосконалення інформаційної компетентності (володіння сучасними 

мультимедійними засобами, технічними приладами, комп’ютерами, умінь 

користуватися мережею Internet) для своєчасного знаходження нової 

інформації, необхідної для вирішення навчально-професійних завдань, 

виконання громадських доручень тощо. 

Із метою визначення змісту експериментальної роботи із забезпечення 

підготовки професорсько-викладацького складу до забезпечення формування 

етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури нами було 

здійснено аналіз планів виховної роботи на рівні факультету й академічних 

груп, проведено анкетування, бесіди з викладачами,  вивчення досвіду 
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роботи з етичної підготовки студентів у педагогічних вищих навчальних 

закладах. 

Формування позитивних мотивів і морально-етичних цінностей 

професійної діяльності, усвідомлення соціально-педагогічної значущості 

етичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури забезпечили 

шляхом: 

• проведення широкої iнформацiйно-роз’яснювальної роботи; 

• проведення комплексу методичних заходiв; 

• заохочування викладачiв до здійснення власних науково-методичних 

пошукiв у сферi етичної підготовки майбутніх учителів. 

На науково-методичних семінарах кафедр, на засіданнях інституту 

кураторів проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу. Результативним  

виявилося залучення до цієї роботи працівників бібліотек, лаборантів кафедр, 

які кваліфіковано надавали  інформацію про нові надходження до бібліотеки, 

про статті в періодичних виданнях та інші навчально-методичні матеріали  з 

етичних проблеми.  

Крім того викладачiв інформували про  результати проведеного в 

університеті моніторингу якості етичної підготовки студентів. 

Викладачам надавали роз’яснення щодо змiн, які заплановано внести у 

навчально-виховний процес вiдповідно до програми експерименту. Варто 

відзначити, що викладачi й куратори груп iз розумінням і зацiкавленістю 

поставилися до представлених пропозицiй щодо покращення етичної 

підготовки студентів, етизації освітнього середовища факультету.  

Для надання викладачам і кураторам академічних груп необхідних 

знань на факультетах, де проводився експеримент, на кафедрах було 

проведено науково-методичний семінар із загальною назвою «Формування 

етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури».  

Метою цього науково-методичного семінару було підвищення рівня 

професійної компетентності викладачів шляхом отримання та поглиблення 
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ними знань щодо особливостей і технології формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури.  

Під час проведення семінару розглядалися такі питання: 

• роль і місце етичної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури як складової їхньої професійної підготовки;  

• особливості етичної компетентності вчителя фізичної культури; 

• суть і зміст формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури; 

• концептуальні підходи до формування етичної компетентності 

майбутніх учителів;  

• система формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

фізичної культури в різних видах професійної підготовки;  

• форми й методи формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури.  

Проведення науково-методичного семінару сприяло формуванню 

позитивної мотивації до розв’язання поставленої проблеми, підвищенню 

рівня теоретичної складової професійної компетентності викладачів, 

активізувало їхню самоосвітню діяльність. 

Із метою подолання індивідуальних утруднень і недоліків була 

активізована робота завідувачів кафедр, організовано відвідування кафедр 

інших вищих навчальних закладів, зустрічі з фахівцями психолого-

педагогічних кафедр, які надавали викладачам індивідуальні консультації 

інструктивного характеру. Також стимулювали самоосвітню діяльність самих 

викладачів з удосконалення  набутих професійних знань щодо етичної 

підготовки студентів: цілеспрямована робота з психологічною, педагогічною, 

спортивною, й методичною літературою; аналіз, усвідомлення й 

узагальнення досвіду колег; самоаналіз власної діяльності, що активізувало  

процеси професійного самовдосконалення.  

На факультеті фізичного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди була 
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організована та працювала «Служба методичної допомоги», завданням якої 

було підвищення рівня професійної компетентності,  професійно-етичної 

культури педагогічного колективу шляхом надання індивідуальних 

консультацій,  психолого-педагогічної допомоги.  

Усвідомлення значущості набуття професійно-етичних знань і вмінь 

викладачами, засвоєння ними необхідного теоретичного матеріалу 

систематично відбувалося під час засідань інституту кураторів, на заняттях у 

"Школі молодого куратора", яка плідно надає допомогу кураторам з різних 

напрямів професійної підготовки студентів, а також у процесі дискусій, 

ділових ігор, тренінгів, спортивних змагань, спортивно-масових  та інших 

інтерактивних заходів, що запроваджувалися на факультеті. 

Варто відзначити, що заняття з викладачами факультету щодо етичної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури проводилися кожного 

тижня за планом загальноуніверситетського проекту «Вищий педагогічний 

навчальний заклад нового покоління».   

Тематика занять з викладачами передбачала надання їм інформації  про 

знання й уміння, які є необхідними для етичної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у педагогічному ВНЗ, визначення напрямів 

роботи зі студентами та характеристики тих заходів, які вони будуть 

запроваджувати для формування в студентів етичної компетентності. 

Заняття проводилися у формі ділових ігор, що передбачали розподіл 

учасників за різними ролями. Так, наприклад, під час ділової гри-інтерв’ю 

викладачі брали на себе ролі репортера і респондентів, гри 

«Мікровикладання» – викладача і учнів. Ігровий елемент заходу дозволив 

створити доброзичливу атмосферу спілкування, посилити мотивацію 

викладачів. 

У процесі підготовки викладачів, кураторів груп до здійснення процесу 

формування етичної компетентності студентів особливу увагу приділяли 

оволодінню викладачами технікою суб’єкт-суб’єктних відносин, яка 

визначальною мірою забезпечує етизацію освітньо-виховного середовища, 
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що, у свою чергу, є необхідним чинником успішного формування в 

майбутніх учителів етичної компетентності. Показником ефективної суб’єкт-

суб’єктних відносин є висока охопленість студентів різними видами 

навчально-виховної роботи, включеність педагогів і студентів у спільну 

діяльність, довіра один до одного, наявність реального творчого доробку, 

створюваного всіма учасниками педагогічного процесу, налаштованість на 

високий результат, бажання підтримувати творчі контакти. 

Дослідження підтвердило, що етичність суб’єкт-суб’єктних 

педагогічних відносин сприяє позитивним змінам у пізнавальній, емоційно-

вольовій і діяльнісно-поведінковій сферах суб’єктів навчально-виховного 

процесу, позитивно впливає на характер дій і вчинків майбутніх учителів. 

Для розвитку техніки суб’єкт-суб’єктних педагогічних відносин 

використовували тренінги, які проводили на засіданнях методоб’єднань, 

науково-методичних семінарах, що сприяло розширенню професійно-етичної 

компетенції, розвитку комунікативних умінь і навичок установлювати 

продуктивну міжособистісну взаємодію, вибору засобів оптимізації 

формування етичної компетентності як професійно значущої якості 

майбутнього вчителя фізичної культури. 

Тренінгові заняття розроблялися на засадах діалогічної і полілогічної 

взаємодії, зворотного зв’язку, добровільності, ініціативності, активності, 

аналізу й гармонізації взаємин його учасників. 

Мета тренінгу полягала у використанні наукових і практичних методів, 

форм, засобів і способів розвитку мотивації, професійного 

самовдосконалення й зростання, вироблення особистісних якостей, 

необхідних для забезпечення реалізації розробленої нами системи 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. 

Завданнями тренінгу були: 

• зняття психологічних бар’єрів, які виникають у взаємодії із 

суб’єктами навчально-виховного процесу; 
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• розвиток професійно значущих якостей; 

• удосконалення професійно-етичної культури викладача; 

• розвиток умінь педагогічної техніки; 

• ознайомлення з педагогічними стратегіями, що дозволяють змінити 

стереотипи в організації етичної підготовки студентів; 

• навчання прийомів самовдосконалення, самоконтролю, 

самоорганізації, саморегуляції. 

Студенти, виступаючи як суб’єкти етичної підготовки, співвідносять 

власні професійно-етичні орієнтації з відповідними орієнтаціями викладачів, 

і якщо має місце їх збіг, особистість викладача стає для них значущою й 

референтною. 

Водночас студенти добре розрізняють, коли викладач просто транслює 

матеріал з відповідною морально-етичною наповненістю, а коли виступає з 

власною особистою професійно-етичною позицією. Із метою підвищення 

ефективності роботи щодо забезпечення  збігу наведених орієнтацій між 

студентами та викладачами, кураторами груп, тренерами, керівників гуртків 

та ін. відбувався більш ефективно,  намагалися усувати розбіжності між 

трансльованими педагогами етичними поняттями та вимогами і його 

особистою професійно-етичною позицією. 

Результати нашого дослідження повною мірою підтвердили положення 

про те, що ефективність формування етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури значною мірою залежить від умінь викладачів 

ураховувати специфіку вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

У процесі експериментальної роботи виходили з того, що викладач 

повинен сам бути глибоко переконаним у тих істинах, які він пропагує. 

Якщо, наприклад, він розповідає студентам про переваги педагогічних 

відносин на етичних засадах, то він сам повинен глибоко в це вірити й 

учиняти відповідно до норм педагогічної етики. 

Загальновідомою є теза про те, що особистість виховують не навчальні 
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програми й підручники – виховує особистість. Саме особистість, на думку 

К. Ушинського, може виховати справжню особистість. Це дає підстави 

стверджувати, що вирішення завдань етичної підготовки майбутніх учителів 

значною мірою залежить від професійності й моральності сучасного 

викладача.  

На основі аналізу наукових праць, власних спостережень і висновків 

визначили морально-етичні якості, яким має відповідати викладач 

педагогічного вищого навчального закладу, зокрема: 

• повага до студентів як особистостей; 

• чітка громадянська й професійно-етична позиція; 

• справжній авторитет, в основі якого – професіоналізм; 

• відповідальність, чесність, людяність; 

• щирість, відвертість, скромність; 

• толерантність, патріотизм; 

• здатність до переконання; 

• здатність максимально себе мобілізувати на відверте, чесне 

спілкування зі студентами й іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу. 

Уважаємо, що ці якості становлять основу «професійно-етичного 

кодексу» професорсько-викладацького складу педагогічних університетів. 

Важливим моментом у підготовці викладачів до здійснення етичної 

підготовки студентів є оволодіння педагогами вміннями здійснювати 

моніторингові дослідження навчально-виховного процесу та самомоніторинг, 

які сприяють об’єктивній оцінці власних зусиль і можливостей у професійній 

підготовці студентів тими чи іншими педагогічними засобами, визначенню 

власної професійно-етичної позиції, стимулюванню до самоосвіти й 

професійного зростання. 

Викладачам було запропоновано виконати самостійне завдання з 

формулювання проблеми власного монiторингового дослідження. Для цього 

їм було повідомлено алгоритм постановки проблеми: аналiз ситуацiї 
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(усвiдомлення можливих труднощів і ускладнень, особливостей майбутньої 

дiяльностi, визначення можливих результатiв роботи, очiкуваних позитивних 

і негативних наслiдків); побудова проблеми (видiлення головної ланки в 

проблемi, визначення кола питань, які необхідно розглянути для вирiшення 

головного питання);  визначення ступеня напруженостi проблемної ситуації 

(чiткий опис суперечностей між цілями і засобами). Для визначення  

проблеми необхiдно було усвідомити суперечностi, що виникають мiж 

потребами реального життя й чинними способами їх усунення. З цією метою 

викладачам потрiбно було ознайомитися з відповідною літературою та 

проаналізувати власний практичний досвід. 

Роботу організовували покроково, а саме: аналiз та обґрунтування 

проблеми; визначення "ідеальних" варіантів (еталонiв) можливих рiшень; 

доведення сформульованих варіантів  до стану чiтких визначень; утворення 

асоціацiй з попарного з’єднання запропонованих варіантів,  виведення 

рiшень з асоціацій; попарна конфронтацiя асоціацій і визначення загальних 

елементiв понять із кожної пари; виведення рішень із загальних пропозицій, 

які були надані студентами. Пошук рішень проводився за правилами 

мозкової атаки. 

Теоретико-методична підготовка включала ознайомлення з 

різноманітними діагностичними, інтерактивними, розвивальними й 

корекційними методиками, із технологіями здійснення етичної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури. Організація підготовчої роботи з 

викладачами базувалася на державних документах, зокрема на законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», на Національній доктрині 

розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. 

У процесі поглиблення професійно-педагогічної підготовки викладачів 

до формування етичної компетпентності студентів особливу увагу приділяли 

плануванню педагогічного процесу та його здійсненню в межах університету 

і факультету фізичної культури, визначенню виховних цілей і завдань із 

формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, 
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реалізації можливостей різних видів професійної підготовки щодо вирішення 

досліджуваної проблеми, залученню студентів до різних видів 

позааудиторної роботи етичного спрямування, участі в органах 

самоврядування, створення  мережі  творчих об’єднань студентів (гуртків, 

клубів, секцій, творчих колективів тощо), які б відповідали інтересам, 

нахилам,здібностям студентів, вибору ефективних форм і методів роботи зі 

студентами, діагностуванню й фіксації результатів формування етичної 

компетентності в майбутніх учителів, а також коригуванню виховних 

програм, технологій і методик, що використовуються в процесі роботи, 

моделювання подальшої діяльності. 

Важливим напрямом теоретичної підготовки викладачів до формування 

етичної компетентності студентів було поглиблення громадянської позиції 

педагогів, без якої не може бути дійсно морально-етичної культури того, хто 

навчає. Тому свої зусилля зосереджували на озброєнні викладачів знаннями 

національної культури й традицій українського народу, забезпеченні 

усвідомлення ними себе як спадкоємців і продовжувачів, виразників його 

психології, менталітету, на формування у викладачів чіткої громадянської 

позиції, патріотичних почуттів, розуміння своєї ролі й місця в побудові 

Української держави як демократичного суспільства. 

У системі роботи викладачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди щодо 

вирішення завдань етичної підготовки студентів, у тому числі й на 

факультеті фізичного виховання, запроваджувалися різноманітні форми 

роботи. Це участь у міжнародних і регіональних науково-практичних 

конференціях, проведення лекцій, семінарів, консультацій, робота у 

проблемних і творчих групах, зустрічі з авторами підручників і навчальних 

посібників, творчі педагогічні ярмарки, фестивалі педагогічних ідей, 

майстер-класи. 

Найбільше зацікавлення викликають науково-практичні конференції, 

оскільки вони визначають систему діяльності викладачів, спрямовану на різні 

аспекти етичної підготовки майбутнього вчителя. Це пріоритетний напрям 
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роботи навчального закладу, який відображено в щорічному плані роботи 

факультету. 

У ході пілотажного дослідження було з’ясовано, що педагогічна 

діяльність викладацького корпусу стимулюється, як правило, стандартними 

адміністративними заходами: оголошення подяки, нагородження грамотою. 

Така ситуація, пов’язана з відсутністю дієвих заходів для створення у 

викладачів  мотивації до виховної  діяльності, за даними опитування, була 

однією з причин небажання активно займатися формуванням етичної 

компетентності у студентів. 

Тому для стимулювання професорсько-викладацького колективу в 

процесі експериментальної роботи були впроваджені такі нові види 

заохочення: виявлення та підтримка ініціативних педагогів; створення 

можливостей для прояву професійних якостей, самостійності, ініціативності в 

молодих кураторів; висвітлення досвіду кращих викладачів і кураторів на 

сторінках університетської газети «Учитель»; відображення здобутих 

результатів досліджень викладачів у вигляді науково-методичних праць тощо. 

Різні види заохочення стимулювали викладачів до активної участі в 

експерименті з перевірки системи формування етичної компетпентності 

студентів: педагоги надавали допомогу в отриманні необхідної 

моніторингової інформації, уносили зміни в проведення занять і 

позааудиторної діяльності студентів згідно з програмою експерименту, 

пропонували нові ідеї щодо вдосконалення етичної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури.    

Цілеспрямована підготовка професорсько-викладацького складу до 

забезпечення формування етичної компетентності студентів дала педагогам 

можливість  усвідомити важливість етичної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури; актуалізувати і систематизувати науково-методичні 

знання, оволодіти необхідними знаннями та вміннями; сформувати 

поняттєвий апарат, оволодіти теоретичними основами етичної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури й необхідним для здійснення такої 
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підготовки навчально-методичним інструментарієм; підвищити свою етичну 

компетентність.   

Забезпечення змісту всіх ланок професійної підготовки майбутніх 

учителів етичною спрямованістю сприяло більш глибокій інтеграції 

етичної складової в процес професійної підготовки студентів, що 

здійснювали шляхом: 

1) надання пріоритетного значення й особливого статусу етичній 

підготовці студентів у всіх видах професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури; 

2) збагачення етичними питаннями змісту навчальних дисциплін 

(соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових) і різних видів 

позанавчальної діяльності (навчально-пізнавальної, науково-дослідної, 

громадсько-виховної, професійно-педагогічної, спортивної, професійного 

самовиховання). 

Забезпечення цієї педагогічної умови вимагало упровадження 

розробленого навчально-методичного забезпечення відповідно до етапів 

формування етичної компетентності студентів у всіх видах діяльності. 

 

4.1.2. Упровадження навчально-методичного забезпечення етапів 

формування етичної компетентності студентів 

 

Як зазначалося вище, загальностратегічний підхід у процесі реалізації 

формувального етапу нашої експериментальної роботи передбачав 

застосування науково обґрунтованого навчально-методичного 

інструментарію в усіх експериментальних групах. Відповідно до цього було 

розроблено комплекс форм, методів, засобів, технік формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури, спрямований на 

реалізацію технологічної складової визначеної системи. При розробці 

навчально-методичного інструментарію враховували методологію 
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дослідження, теоретичні положення педагогіки, психолого-педагогічні 

закономірності й принципи формування та розвитку особистості. 

Розкриємо зміст експериментальної роботи з навчально-методичного 

забезпечення етапів формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури. 

Підготовчо-стимулювальний етап. Метою зазначеного етапу було 

забезпечення усвідомлення студентами етичної компетентності як 

професійно значущої якості, стимулювання в них професійної спрямованості 

на оволодіння етичною компетентністю; вироблення прагнення студентів до 

професійно-етичного розвитку й саморозвитку через впливи на їхню 

емоційно-почуттєву сферу; створення педагогічних умов і розробка 

навчально-методичного інструментарію для успішної реалізації розробленої 

системи формування етичної компетентності студентів. Отже, на цьому етапі 

забезпечували формування професійно-мотиваційного й емоційно-чуттєвого 

компонентів етичної компетентності студентів. 

На підготовчо-стимулювальному етапі робота з групами Е1 та Е2 

передбачала надання студентам широких можливостей для самостійного 

вибору навчальних завдань етичного характеру. Так,  під час виконання 

вправи «Інвентаризація», спрямованої на усвідомлення майбутніми 

вчителями суті професійно-етичних категорій і норм поведінки, студентам 

надавалася можливість працювати з різними джерелами інформації залежно 

від потреб і можливостей, щоб прийти до очікуваного результату. Також 

студентам створювались умови для самостійного оволодіння вміннями 

здійснювати самодіагностику, формувати професійно-етичні цілі, ставити 

завдання етичного самовдосконалення. Це сприяло підвищенню 

відповідальності кожного окремого студента і, як наслідок, підвищенню 

рівня професійно-етичної мотивації студентів, формуванню моральних 

потреб та ідеалів.   

Студенти груп Е3 і Е4 вимагали спеціальної роботи щодо корекції 

моральних і професійно-етичних мотивів, цінностей, ідеалів. Для цього під 
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час навчальних занять і в позааудиторних видах професійної підготовки було 

передбачено здійснення педагогічного супроводу, що виявлялося, зокрема, у 

наданні допомоги майбутнім учителям в усвідомленні необхідності 

дотримання етичних норм поведінки, у пошуках морального ідеалу серед 

видатних педагогів, викладачів і вчителів, які навчають або навчали 

студента. Домінуючим видом підтримки на зазначеному етапі була 

позитивна перспектива, що реалізовувалася в процесі зустрічей з учителями 

шкіл, старшокурсниками, які перебували на педагогічній практиці й ділилися 

враженнями й досвідом організації взаємодії з учнями й колегами відповідно 

до норм педагогічної етики, розповідали про ті труднощі, з якими вони 

стикалися у складних, у тому числі конфліктних, ситуаціях.  

На підготовчо-стимулювальному етапі запровадження технологічної 

складової розробленої нами системи формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури вже на І курсі студенти під час лекції 

«Педагогічна професія й сучасність» (курс «Основи педагогічної 

майстерності») отримали цільову установку на оволодіння вчительською 

професією в цілому й оволодіння нормами професійної етики, підготовки до 

здійснення морального виховання учнів зокрема, на усвідомлення соціальної 

ролі вчителя фізичної культури на сучасному складному етапі розвитку 

нашого суспільства щодо підвищення рівня етичної культури населення, 

гармонізації духовного й фізичного розвитку молодого покоління.  

Формуванню позитивної мотивації щодо оволодіння майбутніми 

вчителями фізичної культури етичною компетентністю сприяло проведення 

зі студентами широкої інформаційно-роз’яснювальної  роботи. Таку роботу 

проводили  викладачі, куратори академічних груп, бібліотекарі,  на своїх 

ділянках роботи – підчас лекцій, семінарів, тренувальних занять,  

кураторських годин, занять гуртків, клубів, спортивних секцій тощо. 

На заняттях акцентували увагу студентів на загостренні та поширенні 

проблеми порушення вчителями професійно-етичних норм поведінки, що 

негативно впливає на розбудову національної школи на демократичних, 
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гуманістичних засадах.  

Важливу роль у розвитку позитивної мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів відігравали: аналіз конкретних ситуацій, що спонукало  

студентів до роздумів, висловлення суджень, усвідомлення професійно-

етичних явищ і подій («Улюблений вчитель – тактовний учитель», «Як 

створити ситуацію успіху?» тощо); бесіди («Професійна етика – основа 

гуманістичної міжособистісної взаємодії вчителя з учнями», «Етична 

компетентність учителя фізичної культури – найважливіша умова залучення 

школярів до занять фізичною культурою й спортом» тощо); диспути («Чому 

етична компетентність особливо потрібна вчителю фізичної культури ?»); 

круглі столи з питань організації спілкування з учнями, вимог до особистості 

вчителя, його прав та обов’язків (тема «Як забезпечити етичність 

педагогічної взаємодії вчителя з різними суб’єктами навчально-виховного 

процесу?») тощо. 

Для усвідомлення студентами необхідності цілеспрямованої роботи 

щодо оволодіння етичною компетентністю під час проведення вказаних 

заходів обговорювалися такі дискусійні питання, як: «До чого може 

призвести незнання вчителем норм професійної етики?», «Навіщо вчителю 

фізичної культури необхідна етична компетентність?» тощо. Обговорення 

зазначених питань сприяло усвідомленню студентами значущості професії 

педагога, формуванню потреби оволодівати етичною компетентністю, 

підвищенню професійного інтересу.  

Формування позитивних мотивів вимагала врахування специфіки 

курсів навчання. Так, на першому курсі переважали мотиви розвитку 

професійно-пізнавального інтересу, афіліації (прагнення до встановлення або 

підтримання стосунків з товаришами, викладачами тощо, прагнення до 

контакту й спілкування з ними на основі дотримання норм професійної етики 

- поваги, довіри, віри в їхні можливості, безумовного прийняття, створення 

ситуацій успіху, толерантності тощо; ідентифікації з іншою людиною 

(видатні педагоги, спортсмени, учені, викладачі тощо). На другому й 
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третьому курсах успішно актуалізувався ще й мотив самоствердження й 

досягнення (виявлявся у виборі складних завдань, намаганні їх виконати, 

попередженні конфліктів на основі врахування індивідуальних особливостей 

студентів), саморозвитку. Закріплення професійної мотивації до оволодіння 

етичною компетентністю відбувалося на четвертому й п’ятому курсах під час 

активних педагогічних практик. 

Зауважимо, що для реалізації мети й завдань як підготовчо-

стимулювального етапу, так й інших етапів технологічної складової 

розробленої системи на семінарсько-практичних заняттях і під час організації 

позааудиторної навчальної й виховної роботи широко застосовували 

інтерактивні методи, серед яких особливого значення надавали ігровим. 

Зазначені методи в сучасній практиці вишів і набувають усе більшого 

поширення у зв’язку із завданнями вдосконалення процесу професійної 

підготовки майбутніх фахівців, управління освітнім процесом,  підвищення 

кваліфікації кадрів.   

Сюжетно-рольові й ділові ігри дають можливість привнести в процес 

професійної підготовки соціальний і предметний контексти майбутньої 

професійної діяльності вчителя. Такі ігри сприяють поглибленню розуміння 

соціального змісту професійної діяльності вчителя фізичної культури, 

усвідомити її морально-етичну суть, дають можливість змоделювати систему 

відносин між учасниками педагогічного процесу відповідно до норм 

професійно-педагогічної етики.  

У контексті нашого дослідження є важливим, що ділові ігри 

об’єднують в собі  емоційні (цікавість трансляції навчального матеріалу, 

ситуація успіху, фактор змагань) і проблемно-пошукові (долучення до  

ситуацій вибору, самоаналіз, нестандартність пропонованих у грі завдань, 

поступове підвищення їх важкості) стимули для активізації діяльності в 

різних видах професійної підготовки, у тому числі для оволодіння етичною 

компетентністю.  

Крім того, переваги застосування дидактичних ігор у процесі 
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формування етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури 

полягають у тому, що: 

• матеріал, який пропонується в нетрадиційній формі дає можливість 

майбутнім учителям отримати основу для самостійного дослідження спірних 

(проблемних) питань; 

• в учасників виникає інтерес до пошуку істини, що спонукає 

студентів до пошуку і використання джерел, які містять дискусійні моменти 

й, відповідно, збуджують професійніо-пізнавальні інтереси; 

• майбутні вчителі набувають умінь і практичних навичок для 

логічного,  й аргументованого ведення дискусії, у процесі якої необхідно 

обґрунтувати своє бачення проблеми; 

• студенти поступово знаходять правильне співвідношення 

раціонального й емоційного в процесі діяльності спілкування й поведінки; 

• здійснюється вибір відповідного поняттєво-категоріального апарату 

для уникнення небезпеки підміни суті суперечливих понять і категорій; 

• розкриваються творчі можливості студентів, їх здатність до 

узагальнення, схильність до теоретичного аналізу, тобто реалізуються 

інтелектуальний і духовно-моральний потенціали особистості майбутнього 

вчителя фізичної культури, формуються вміння і навички професійного 

самовдосконалення. 

Правильно організовані дидактичні ігри виконують такі завдання 

професійної підготовки:  

• забезпечують реалізацію завдань професійної підготовки через 

можливість стимулювання в майбутніх учителів різних за природою мотивів;   

• зменшують імовірність появи негативних наслідків навчальної й 

позааудиторної діяльності (утоми, виснаженості, нудьги тощо) або 

попередити  їх появу, оскільки специфікою ділової гри є те, що забезпечення 

під час її проведення  пізнавального ефекту хоча і є важливим продуктом, але 

не виступає головною метою діяльності майбутніх фахівців;  
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• розвивають у студентів творчі вміння й навички, постійно 

захоплюючи майбутнього фахівця невпинною зміною ролей, персонажів, 

своєю перспективою, потаємними стимулами тощо;   

• розвивають розумові, психічні, вольові якості майбутніх учителів 

фізичної культури. 

У контексті нашого дослідження особливе значення гри вбачаємо в тому, 

що участь у грі надає можливість студентам набувати досвіду етичної взаємодії, 

сприяє розвитку таких професійно-моральних якостей, як: справедливість, 

чесність, відповідальність, комунікативність, тактовність та інші.  

Сказане переконує в тому, що застосування сюжетно-рольових і 

ділових ігор сприятиме формуванню етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури.  

При проведенні таких ігор ми дотримувалися сукупності вимог: 

• цілісність імітації професійної сфери: гра повинна мати загальний 

сюжет або тему, які зумовлюються типом професійної діяльності й 

завданням, що стоять перед учасниками; 

• передбачати спрямованість на співпрацю: кожний учасник гри має 

відчувати себе членом команди, відповідальність за колективний результат; 

• проблемність ігрового задуму: гра повинна включати проблемні 

ситуацій для формування в студентів способів творчих дій у процесі 

взаємодії й спілкування; 

• етизація взаємостосунків студентів: під час гри її учасники повинні 

суворо дотримуватися правил заходу та норм професійної етики.  

Також важливе місце на заняттях на всіх етапах реалізації 

технологічної складової розробленої системи формування етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури відводили 

запровадженню тренінгів професійно-етичної спрямованості, які орієнтували 

студентів на розвиток етичної компетентності (оволодіння етичними 

знаннями, формування готовності до виконання етичних дій і вияву 
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морально-етичних якостей). Такі тренінги давали можливість 

трансформувати набуті професійні установки, знання й уміння з навчального 

рівня на квазіпрофесійний і професійний рівень, адже метою тренінгів, 

застосованих у процесі експериментальної роботи, було стимулювання 

мотивації студентів до оволодіння етичною компетентністю, формування 

етичних знань, умінь і навичок, розвиток особистісних професійно-етичних 

якостей, а також їх корекція. 

На підготовчо-стимулювальному етапі реалізації технологічної 

складової розробленої системи було запроваджено такі тренінги, як: «Як 

правильно вийти із конфліктної ситуації?», «Як подолати психологічні 

бар’єри в педагогічному спілкуванні з учнями різних вікових груп?» та інші. 

Відповідно до рекомендацій фахівців [350; 420; 538], тренінги 

відбувалися за такими фазами: 

1. Ознайомлення студентів з основними принципами проведення 

тренінгів: 1) принцип активностi (вияв кожним учасником прагнення брати 

активну участь у діях, що відбуваються); 2) принцип творчої позицiї 

(постiйне опанування нових педагогічних iдей, закономiрностей, які 

визначаються науковцями, передового педагогічного досвіду, а також 

регулярне вивчення власних особистiсних особливостей і ресурсiв); 

3) принцип усвідомленого ставлення до власної поведінки («переведення» 

своєї поведінки з iмпульсивного на більш осмислений рівень); 4) принцип 

суб’єкт-суб’єктної взаємодiї (розбудова спілкування на основі врахування 

iнтересів, почуттiв, емоцій, переживань iнших людей). 

2. Створення сприятливої психологiчної атмосфери, зняття зайвого 

емоційного напруження в учасників тренiнгу, розробка спільних правил 

роботи в мікрогрупах через проведення спеціально підібраних з цією метою 

ігор і вправ («Чим ми схожі», «Ступені довіри», «Кольори емоцiї» тощо), а 

також забезпечення майбутнім учителям під час участі в цих заходах 

постійного підбадьорювання й заохочення. 

3.  Організація рефлексивної професійної практики («Занурення в 
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досвід»), спрямованої на подолання негативних стереотипів етичної 

поведінки й спілкування, переосмислення свого «етичного» досвіду. 

У позааудиторній  діяльності використали в межах факультету і 

академічних груп такі форми виховної роботи, як дискусії, диспути, 

педагогічні інформації, усні журнали,  конкурси професійного спрямування, 

творчі вечори, які виявилися досить ефективними для формування 

досліджуваного нами феномену.  

Також була організована робота, спрямована на збирання 

інформаційних матеріалів щодо практичної реалізації проблеми, що 

передбачало пошук інформації з першоджерел. Із метою систематизації 

інформації з першоджерел студентам запропонували такі види роботи:  

анотування провідних ідей («Перлинки для вчителя»), складання картотеки 

щодо проблеми («Книжкова полиця вчителя»),  збирання та розробка власної 

«Скарбнички вчителя» (заповіді педагогічного спілкування, поради 

молодому вчителеві тощо). 

Мотиваційний ефект у світлі порушеної в дослідженні проблеми мало 

також проведення конкурсів «Учитель року». Також для стимулювання 

майбутніх учителів (особливо широко це застосовували в групі Е3 та Е4) 

створювали ситуації «зараження успіхом», які забезпечували відчуття «смаку 

перемоги», тактику превентивних дій, «прихованої допомоги». При цьому 

застосовували методи морального й матеріального заохочення 

(нагородження почесними відзнаками, вручення премії, публічна похвала, 

делегування почесних повноважень тощо). 

Варто зауважити, що під час проведення експериментальної роботи в 

групі Е4 додатково запроваджували індивідуальні бесіди, консультації 

психолога, спрямовані на корекцію професійної мотивації студентів 

майбутніх учителів. Студентів цієї групи постійно переконували, що їхній 

особистісно-професійний розвиток залежитьбезпосередньо  від тих етичних 

сенсів і цінностей, які вони віднаходять в обраній професіїі. Із цією метою 

запроваджували проблемні бесіди, бесіди-роздуми, міні-дискусії («Я вважаю, 
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що.…», «Імідж сучасного вчителя», «Роздуми про себе у своїй професії», 

«Що я можу зробити для підвищення етичного рівня молодого покоління» 

тощо). 

Світоглядно-когнітивний етап. Метою цього етапу було формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури шляхом 

набуття студентами необхідних знань щодо професійної етики вчителя 

(знань про професійно-етичні категорії й норми, суть етичної поведінки 

вчителя тощо), поглиблення професійно-етичного світогляду. 

Формуванню етичної складової професійної підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури найбільшою мірою, на наш погляд, сприяє 

реалізація освітнього потенціалу таких курсів, як «Основи педагогічної 

майстерності», «Теорія виховання», «Загальна психологія», «Вікова 

психологія», «Педагогічна етика», «Педагогічна деонтологія», «Основи 

філософії», «Філософія освіти», курси культурологічного змісту. Дисципліни, 

які складають той чи інший цикли навчального плану, впливають інтегративно 

або окремо на формування досліджуваного феномену й забезпечують за 

допомогою різних способів і форм професійну підготовку.  

Ураховуючи блочно-модульний принцип змісту сучасної педагогічної 

освіти, розглядаємо зміст, організацію, технології й результат реалізації 

кожного з блоків (загальнокультурного, психолого-педагогічного, фахового) 

як теоретичну основу, що забезпечує готовність студентів до етично 

обґрунтованого вирішення професійних завдань у майбутній професійній 

діяльності. Так, загальнокультурний блок орієнтований на створення умов, 

необхідних і достатніх для розвитку в студентів цивілізаційного світогляду й 

формування проблемного поля, пов’язаного з пошуком відповіді на питання 

про суть природи, людини й суспільства, що сприяє виробленню «власного 

гуманістичного філософського кредо», етичної концепції власної професійної 

поведінки [575]. Можливість доповнити блок предметами за вибором також 

сприяє реалізації індивідуальної траєкторії етичної освіти зокрема та 

підвищенню якості професійної підготовки в цілому. 
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Фундаментальний предметний блок проектує основу для засвоєння як 

знань, так і способів мисленнєвих операцій, що визначають предметний зміст 

конкретних навчальних дисциплін і курсів, для розвитку в студентів з 

урахуванням специфіки навчальної дисципліни адекватних обраній професії 

здібностей, педагогічного мислення й діяльності. 

Остання теза сформульована нами на тих підставах, що педагогічні 

компетенції, якими оволодіває студент у процесі формування етичної 

компетентності, засновані на певних мисленнєвих процесах. Професійна 

підготовка майбутнього вчителя передбачає розвиток природних здібностей 

мислити, розмірковувати, якісне їх перетворення. Так, зміст етичної 

підготовки майбутнього вчителя фізичної культури орієнтовано, зокрема, на 

забезпечення переходу від здатності інтуїтивно, ненауково вирішувати 

моральні колізії, конфліктні ситуації тощо до здатності науково 

обґрунтовувати варіанти рішень, аналізувати всю сукупність факторів, які 

впливають на характер педагогічного рішення. З огляду на це об’єктом 

управління в процесі формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя виступає процес засвоєння етичних знань, техніка професійно-

педагогічного мислення, у тому числі культура етичного аналізу 

педагогічного досвіду.  

Так, у Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що метою вищої 

освіти є підготовка «конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях» [181]. З огляду на це можна зробити висновок, що 

в процесі професійної підготовки вчителя ми повинні прагнути до 

неперервного загальнокультурного й професійного становлення особистості 

з інноваційним підходом і стилем науково-професійного мислення та 

компетентністю фахівця, що знаходиться в постійному саморозвитку.  

Нова філософія освіти, яка спирається на культурно-історичний і 

діяльнісний підходи, повинна стати для майбутнього вчителя одним із 
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найважливіших орієнтирів у глибокому осмисленні гносеологічних, 

онтологічних проблем, пов’язаних із розвитком суспільства й природи, 

прогресом наукових знань, реальними й потенційними наслідками науково-

технічних, соціокультурних нововведень з урахуванням суспільних змін у 

цілому для розуміння своєї соціальної місії в цих процесах. 

Отже, у процесі аналізу навчальних планів і навчальних програм 

дійшли висновку, що формування етичної компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури забезпечується тією чи іншою мірою в процесі 

вивчення всіх дисциплін навчального плану: зміст навчальних курсів 

орієнтовано на формування системи знань, системи особистісних і 

професійно значущих для майбутнього вчителя цінностей, а також  

сукупності вмінь і навичок, способів і педагогічних технологій, які сприяють 

формуванню готовності студентів до етично адекватної поведінки у 

спілкуванні, різних видах діяльності, у конфліктних ситуаціях тощо.  

Пріоритетність окремих дисциплін для формування в студентів 

готовності до етично обґрунтованого вирішення професійних завдань як 

складової етичної компетентності визначали на таких засадах: аналіз змісту 

навчальної дисципліни в контексті теоретичного підґрунтя етичної 

компетентності; урахування особливостей організації навчального процесу в 

межах тієї чи іншої дисципліни; визначення ступеня вияву етичного  

характеру спілкування і взаємодії між суб’єктами навчання. 

Світоглядно-когнітивний етап формування етичної компетентності 

студентів забезпечували за варіативною програмою для різних 

експериментальних груп. Відмінності полягали в тому, що викладачі, 

ураховуючи рівень сформованості компонентів етичної компетентності 

(особливо її когнітивно-настановчого компонента), у лекції й семінарсько-

практичні заняття включали приклади ситуацій, на основі диференційованого 

підходу пропонували студентам завдання й вправи, надавали відповідну 

педагогічну підтримку. 

Для засвоєння студентами понять, пов’язаних з етичною 
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компетентністю вчителя («гуманістична спрямованість», «стилі 

педагогічного спілкування», «педагогічний такт»), зміст лекційних занять із 

дисципліни «Основи педагогічної майстерності» (1 курс) включав 

інформацію про суть, механізми, характеристики й основні особливості 

професійно-етичної взаємодії. Наприклад, при розгляді теми «Сучасний 

вчитель: права, обов’язки, розглядалися вимоги до етичної компетентності 

особистості сучасного педагога, у тому числі вчителя фізичної культури. 

Особлива увага зверталася на основні характеристики особистості вчителя 

(за К. Роджерсом): довіра й щирість, безумовне прийняття й тактовність, 

емпатійне розуміння; система цінностей педагога й принципи [428]. 

На цьому ж занятті провели бесіду зі студентами «Етична 

компетентність – найважливіша умова гуманізації освіти», яка проходила у 

формі діалогу викладача зі студентами, до якого майбутні вчителі 

підготували міні-доповіді стосовно досліджуваної проблеми («Етичність 

взаємин вчителя і учнів», «Спілкування, засноване на емпатiйному розумiнні, 

на прийняттi дитини», «Бар’єри в особистому контакті з учнем», 

«Досягнення взаєморозуміння між педагогом і учнем», «Педагогічний такт 

як основа педагогічного спілкування» тощо). Під час бесiди обговорювалися 

питання про особливості національних освітніх традицій, гуманістичні 

стратегії подолання кризи освіти, шляхи підвищення етичної компетентності 

майбутнього вчителя як найважливішої умови гуманiзації освіти: збагачення 

й поглиблення знань майбутнього вчителя  про суть і механізми етичної 

поведінки педагога; розвиток позитивної Я-концепції; власна активність 

студентів щодо власного професійного саморозвитку, у різних видах 

діяльності й спілкуванні тощо. 

Під час лекції «Педагогічне спілкування та його функції. Стилі 

спілкування. Педагогічний такт» з курсу «Основ педагогічної майстерності» 

розглядалися питання про суть педагогічного спілкування. Студентам 

пропонували міні-доповіді, які розкривали ідеї праць А. Адлера, 

Ш. Амонашвілі, К. Роджерса, В. Сухомлинського та інших, у яких 
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розглядається етичність педагогічної взаємодії й спілкування як умова 

плідної взаємодії вчителя й учнів; систему принципів демократичного 

педагогічного спілкування; механізми такого спілкування, заснованого на 

взаєморозумінні, довірі, ціннісному ставленні й щирій відповідальності. 

У лекціях із курсу «Педагогіки» на другому курсі також приділялася 

увага питанням етичної компетентності вчителя, зокрема опануванню 

студентами основами теорії виховання (у тому числі морального виховання 

учнів), способами надання учням педагогічної підтримки (захист, допомога, 

супровід тощо), спрямованих на допомогу учневі в усвідомленні себе, свого 

«Я», що, у свою чергу, сприяє поліпшенню психологічного стану учня, 

засвоєнню ним способів діяльності (прояснення стану дитини, пропозиція 

допомоги, слухання, прохання, договір тощо). Так, у лекції «Виховна робота 

класного керівника» звернули увагу студентів на особистість класного 

керівника, на необхідність дотримання ним норм професійної етики у 

спілкуванні з учнями та їхніми батьками, колегами. У лекції «Сімейне 

виховання» розглядалися питання дотримання норм професійної етики під 

час спілкування з батьками. Засвоєння знань норм загальнолюдської етики та 

моралі, правил поведінки й основ етикету відбувалося при вивченні різних 

дисциплін з урахуванням міжпредметних зв’язків, а саме: «Основи 

педагогічної майстерності (1 курс, тема «Педагогічний такт учителя»), 

«Педагогіка» (2 курс, тема «Моральне виховання»), «Філософія» (2-3 курс, 

теми «Культура та цінності в житті людини», «Матеріальні та духовні основи 

життя»).  

При вивченні «Основ педагогічної майстерності» (3 курс) увагу 

студентів зосередили на важливості оволодіння методикою виховної роботи 

на основі норм, правил і принципів професійної етики. Особливу увагу 

третьокурсників звертали на різні аспекти вияву етичної компетентності 

вчителя на уроці, зокрема при вивченні теми «Організація співробітництва 

учнів у навчанні». 

Також на третьому курсі при вивченні студентами «Загальної 
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психології» та «Вікової психології» при розгляді тем «Роль спілкування в 

психічному розвитку людини», «Психологія навчання», «Психологія 

виховання», «Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя» 

обговорювалися питання етичної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

особистісно-професійні якості та вміння вчителя, що характеризують етичну 

компетентність учителя, допомагають долати психологічні бар’єри 

педагогічного спілкування й вирішувати педагогічні конфліктні ситуації й 

колізії на основі норм і принципів професійної етики.  

Зміст занять передбачав засвоєння студентами концептуальних ідей, 

категорій і прийомів етичної педагогічної взаємодії, а також забезпечував 

міжсуб’єктне спілкування студента й викладача на засадах педагогічної 

етики, завдяки чому відбувалося формування когнітивно-настановчого 

компонента етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

Під час розробки програми курсу «Основи педагогічної етики» 

враховували, що запланований результат оволодіння студентами його 

змістом передбачає побудову занять і всіх інших форм навчання на засадах 

діяльнісного підходу. Це виявляється зокрема в тому, що зміст курсу 

розглядали не як сукупність окремих знань, навіть якщо вони викладаються 

системно, а як систему таких проблемних ситуацій, моральних колізій у 

реальному навчально-виховному процесі, вирішення яких створює для 

студентів умови реалізації свободи морального вибору − вибору 

особистісних сенсів, позицій, засобів, стилю поведінки. 

Відбір змісту вказаного курсу здійснювали на основі підходу, який 

забезпечував би розуміння студентами суті професійно-педагогічної етики, 

що не виключає поглиблення уявлень студентів про етику як сукупність 

загальнолюдських моральних норм і цінностей; створення засад для 

розуміння майбутніми вчителями функцій педагогічної етики як наукового 

обґрунтування цих норм.  

У зміст вивчення курсу були закладені питання, які розкривають, крім 

теоретичних аспектів, прикладний характер професійної етики вчителя, а 
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також моральні цінності студентів як майбутніх учителів фізичної культури; 

співвідношення загальних моральних принципів, з одного боку, і 

специфічних, характерних для педагогічної діяльності вимог, обмежень, 

заборон – з іншого, тобто те, що створює особливе етичне «поле» здійснення 

вчителем його професійної діяльності.  

Також брали до уваги те, що специфічним завданням професійної 

етики є вивчення впливу педагогічної діяльності на формування компонентів 

етичної компетентності. У результаті спостережень у процесі 

експериментальної роботи дійшли висновку, що стиль діяльності викладача, 

його приклад морально-етичної поведінки сприяв формуванню всіх 

компонентів етичної компетентності.  

  У процесі навчання широко застосовували лекції-бесіди,які 

забезпечували безпосередній контакт з аудиторією, давали можливість 

привернути увагу студентів на етичних  питаннях теми, а також 

демонструвати зразки педагогічної взаємодії з дотриманням норм 

професійної етики. Лекції-бесіди давали можливість вирішення складних і 

конфліктних  соціально-педагогічних ситуацій, які мали місце в професійній 

практиці  або можуть виникнути в майбутній професійній діяльності. Увагу 

студентів  при цьому  акцентували на необхідності встановлення етичних 

взаємин із суб’єктами освітнього процесу.  

Також у процесі реалізації когнітивно-настановчого етапу формування 

етичної компетентності при вивчені курсів «Основи педагогічної 

майстерності», «Теорія виховання», «Педагогічна етика» для поглиблення 

етичних знань студентів практикували виконання ними різних видів 

самостійної роботи, яка передбачала вивчення психолого-педагогічної 

літератури з проблеми етичної компетентності вчителя фізичної культури. 

Студентам було запропоновано завдання дібрати інформацію з проблеми й 

на основі її аналізу написати твір-роздум на такі теми: «Етичні вимоги до 

діяльності вчителя», «Етика в житті сучасної людини – міфи й реальність», 

«Наслідки порушення професійної етики вчителями фізичної культури (на 
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прикладах з власного шкільного життя та спортивних тренувань)». 

Наприклад, Оксана М. у своєму творі написала: «Педагогічний такт у 

діяльності вчителя фізичної культури відіграє надзвичайно важливу роль, 

адже тільки за таких умов можна зацікавити учнів заняттями фізичною 

культурою, залучати їх до спортивних секцій, налагоджувати емоційний 

контакт учителя з учнем. Педагогічний такт сприяє створенню позитивної 

психологічної атмосфери – позитивним емоційним станам, настроям, 

намірам учнів». 

Руслан Т. зазначив, що саме шляхом дотримання професійно-етичних 

норм «можна навчити людину поваги, доброти, розуміння інших людей, 

допомогти досягти учневі високих результатів у навчанні й спорті». 

Цікавою є думка Максима В., який написав, що «професійна етика, 

педагогічний такт є невід’ємною складовою педагогічної майстерності 

сучасного вчителя фізичної культури. Це виражається через мовлення, адже 

слово, за влучним висловом В. Сухомлинського, є важливішим інструментом 

професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна ефективно 

досягати виховні цілі, вирішувати  різні педагогічні завдання: створити щиру 

атмосферу на уроці або під час тренувань, установити контакт з учнями, 

зробити складні фізичні вправи – досяжними й навіть привабливими. У 

вчителів, стиль спілкування з учнями яких ґрунтується на основі 

демократичного, дружнього, тактовного й толерантного ставлення до них, 

професійна поведінка завжди спрямована на створення ситуації успіху. А 

тому рівень майстерності вчителя визначається рівнем його етичної культури 

й моральністю його поведінки. А головною моральною основою педагогічної 

етики має бути гуманне ставлення до учнів, яке включає повагу до 

особистості, тактовність і толерантність.  

Для засвоєння основних понять із проблеми, для формування 

відповідного тезаурусу студентів залучали до складання словників 

професійно-етичних понять, що стосуються етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури. 
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У процесі експериментальної роботи при вивченні різних навчальних 

дисциплін і курсів широко застосовували лекції-дискусії, під час яких, з 

одного боку, студенти мали можливість вільного обміну поглядами з певної 

проблеми етичного характеру, а з іншого, – викладачі мали змогу коригувати 

позиції окремих студентів із метою зміни негативних і хибних установок.  

Лекції й семінарські заняття з розглядом проблемних або конфліктних 

педагогічних ситуацій, що виникають під час взаємодії з суб’єктами 

педагогічного процесу (учнями та їхніми батьками, колегами, іншими 

педагогами), уможливлювали ознайомлення студентів із методами 

розв’язання таких ситуацій відповідно до норм професійно-педагогічної 

етики. Під час занять розглядали актуальні питання, які викликали глибокі 

емоційні реакції і переживання в студентів. Це сприяло усвідомленню 

значущості оволодіння майбутніми вчителями фізичного виховання 

методикою морального виховання школярів, здійснення превентивної роботи 

з учнями для попередження девіацій у їхній поведінці, необхідності вияву 

активної професійно-етичної позиції щодо розв’язання професійно-

педагогічних завдань тощо. 

На заняттях обговорювалися презентовані студентами реферати й 

доповіді етичної тематики. При цьому студенти пропонували шляхи 

розв’язання проблеми організації педагогічного процесу на засадах 

професійно-педагогічної етики. Пріоритет в обговоренні надавався 

дивергентним питанням, тобто питанням, на які неможливо було дати 

однозначні відповіді. 

За такого підходу до професійної підготовки відбулося поетапне 

набуття студентами необхідних етичних знань із позицій різних наук, що, у 

свою чергу, сприяло засвоєнню необхідного обсягу теоретичної складової 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. 

Під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу та фахових 

дисциплін широко застосовували  діалогово-дискусійні методи («мозковий 

штурм», «аналіз ситуацій»,  «круглий стіл»). 
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Із метою реалізації системи формування етичної компетентності в 

процесі вивчення курсу «Педагогічна етика» було використано стратегію 

«Професійно-етичні коди» (адаптована стратегія «Етичні коди», розроблена 

К. Слесик [453]) – певні особливості мовлення й поведінки вчителя, що 

давало можливість студентам установлювати ідентичність поведінки й 

діяльності в контексті етичної компетентності. Реалізація стратегії 

забезпечувалася запровадженням технології «Професійно-етичні коди», що 

передбачала застосування алгоритму: мета – оволодіння студентами 

етичною компетентністю; тактика – конкретні методи й форми реалізації 

(тренінги, інтерактивні, пошукові, індивідуальні форми й методи навчання з 

оволодіння студентами суттю етичних понять і норм, усвідомленням 

цінностей, набуттям рефлексивних і оцінних умінь); операції – навчальні 

вправи й реальні дії з оволодіння студентами вміннями та досвідом 

моральної поведінки, досвіду проживання та прояву моральних почуттів і 

моральних відносин; результат – сформованість етичної компетентності в 

цілому й окремо кожного компонента; рефлексія – аналіз результатів на 

основі зіставлення з еталоном (високим рівнем) прояву етичної 

компетентності; корекція результату – усвідомлення недоліків у формуванні 

етичної компетентності в майбутніх учителів фізичної культури й створення 

плану дій з усунення цих недоліків. 

Водночас забезпечувалася варіативність за рахунок застосування 

різного навчально-методичного інструментарію й визначення змісту 

педагогічного супроводу. Так, у всіх експериментальних групах стратегія 

реалізовувалася за допомогою проблемного, кооперативного, інтерактивного 

й інформаційних методів. Разом із тим у групах Е1 та Е2 використовувалися 

такі методи, як пошукові й частково-пошуковий, причому студентів у групі 

Е1 призначали консультантами малих груп, які створювали на заняттях або в 

поззаудиторній діяльності для виконання різноманітних навчальних / 

виховних завдань професійного характеру, що сприяло розвитку в студентів 

цієї групи творчого, критичного педагогічного мислення. При цьому в різних 
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групах реалізовувалися різні види педагогічної підтримки (превентивна, 

дозована та ін.). Так, у групі Е1 значною була частка самостійної роботи, 

консультативної допомоги, самооцінки, привернення уваги до напряму 

пошуку, що збільшувало віру студентів у власні сили й можливості. У групі 

Е2, крім надання студентам можливості виявити самостійність у вирішенні 

етичних проблем, викладач або студент-консультант використовував метод 

заохочення через вербальну оцінку дій студента, надання допомоги у формі 

створення ситуації успіху. У групі Е3 і Е4 забезпечувалося підведення до 

усвідомлення студентами загальних моральних і професійно-етичних норм і 

цінностей, заохочення, привчання.  

Вправа «Коди» застосовувалася на кожному етапі реалізації системи 

формування етичної компетентності студентів. З метою її використання в 

навчально-виховному процесі до кожного компонента етичної 

компетентності в співробітництві зі студентами було розроблено такі «коди»: 

професійно-мотиваційний – «інтерес», «мета»; емоційно-чуттєвий – 

«емоції», «почуття»; когнітивно-настановчий – «мислення», «позиція»; 

діяльнісно-поведінковий – «такт», «вибір»; рефлексивно-самотворчий – 

«рефлексія», «самовиховання». Користування такими «кодами» створювало 

позитивний фон загальної роботи з формування етичної компетентності, 

сприяло появі професійної зацікавленості при виконанні цієї роботи. 

Уживання кодів сприяло економії часу та психічних сил студентів на всіх 

етапах реалізації системи.  

Установлення «кодів» і їх використання мало професійну спрямованість 

у системі формування етичної компетентності, сприяло взаєморозумінню під 

час навчальної взаємодії та спілкування в позааудиторних видах діяльності. 

Так, набір групи слів «рефлексія» – «слово» означав на кодовій мові: 

«Аналізуй спілкування, відповідай за свої слова й дії»; «звичка» – 

«саморегуляція»: «Намагайся бути тактовним і толерантним у взаємодії з 

іншими людьми, виробляй звичку культури мовлення».  

Також робота за допомогою стратегії «Професійно-етичні коди» 
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передбачала поглиблення дій у цьому напрямі, що потребувало застосування 

інших прийомів і технологій. Так, суть прийому «Розвідка» полягала в 

пошуку «етичних кодів» у навколишньому інформаційному просторі й у 

різних видах професійної підготовки.  

Спостереження показали, що формування етичної компетентності 

студентів за стратегією «Професійно-етичні коди» сприяло підвищенню 

мотивації майбутніх учителів фізичної культури до оволодіння ними 

етичною компетентністю, поглиблювало розуміння ними моральних і 

професійно-етичних категорій, сприяло оволодінню практичними вміннями 

використовувати професійно-етичні норми в реальній поведінці, 

формуванню звички до моральної поведінки, рефлексивної діяльності. У 

процесі роботи за стратегією «Професійно-етичні коди» було розроблено 

«Еталон професійно-етичного коду вчителя фізичної культури» (табл.4.1). 

Для поглибленого етичних знань, надання їм дієвості й професійно-

методичного спрямування було розроблено інтегрований спецкурс «Етична 

компетентність майбутнього фахівця фізичної культури і спорту» 

(Додаток А), який був запроваджений на 4-му курсі. Спецкурс передбачав 

інтеграцію знань із професійної етики, деонтології, психології, педагогіки, 

правових дисциплін,  педагогічної конфліктології. 

Під час вивчення спецкурсу відбувалося: 

• отримання та закріплення узагальнених етичних знань як 

професійно-особистісних цінностей шляхом розв’язання навчальних завдань, 

ситуацій; визначення сплслбів їх розв’язання; 

• надання навчально-методичних матеріалів з організації виховання в 

учнів етичної культури; 

• виконання творчих самостійної завдань; 

• оцінювання рівня та якості сформованості в майбутніх учителів 

фізичної культури набутих професійних знань, умінь і навичок  з позиції 

професійно-педагогічної етики. 
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Таблиця 4.1 

Результат творчої роботи студентів зі створення 

«Еталону професійно-етичного коду вчителя фізичної культури» 

Цінності, 

потреби, 

ідеали 

Взаємини 
Психічні 

властивості 
Почуття 

Дії, учинки, 

поведінка 
Якості Досвід 

Цінність 

студента та 

професійної 

діяльності 

Позитивний 

приклад 

Повага 

Добро 

Патріотизм 

Громадян-

ськість 

Любов до 

дітей і 

ближніх 

Духовне 

багатство 

Гармонія 

вчинків і 

моральних 

чеснот 

Особиста 

свобода 

Гуманність 

Шаноб-

ливість 

Доброзич-

ливість 

Товарись-

кість  

Чемність 

Взаємо-

допомога 

Дружба 

Толерант-

ність 

Тактовність 

 

 

 

 

  

Етична 

спрямова-

ність  

Емоційність 

Позитивний 

характер 

Воля  

 

Повага 

Спів-

чуття 

Співра-

дість  

Мило-

сердя  

Емпатія 

Дружба  

Любов 

Терпи-

мість 

 

Виконання 

обов’язку 

Культура 

поведінки  

Саморегу-

ляція 

Допомога 

Доброчин-

ність  

Турбота 

Безкорислива 

громадянська 

діяльність  

 

Гідність 

Чесність 

Справедли-

вість  

Правдивість 

Відповідаль-

ність 

Сумлінність 

Доброта 

Чуйність 

Мужність 

Щирість 

Щедрість 

Наявність 

професійно-

етичної 

позиції 

Професійно-

етичної 

оцінки і 

самооцінки  

Професійно-

етичної 

рефлексії  

Професійно-

етичного 

само-

вдоскона-

лення 

Прояву 

моральних 

почуттів 

Звички 

професійно-

етичної 

поведінки 

Морального 

вибору 

 

Зміст спецкурсу складають теоретичні й практичні модулі. 

Теоретичний модуль спецкурсу «Теоретичні основи етичної 

компетентності вчителя фізичної культури» передбачав засвоєння знань, 

основні з них такі: а) сутнісно-змістова характеристика етичних понять; 

б) методологічні та теоретичні знання щодо поведінки вчителя в різних 

ситуаціях (проблемних (педагогічні колізії), екстремальних (ситуації ризику); 

конфліктних; морального вибору);  в) норми й правила поведінки вчителя із 
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суб’єктами педагогічного процесу (учнями та їхніми батьками, колегами);  

г) знання нормативно-правової бази професійної діяльності; д) методичні 

знання щодо виховання етичної культури школярів. 

Практичний модуль спецкурсу був спрямований на опанування 

інтелектуально-логічними, комунікативно-емпатійними, конструктивно-

організаторськими, регулятивно-вольовими, рефлексивно-етичними, етико-

методичними вміннями, зокрема вміннями аналізувати причини порушення 

вчителями норм професійної етики, педагогічного такту, уміннями визначати 

стратегічні й тактичні цілі діяльності вчителя з виховання в учнів етичної 

культури.  

У результаті запровадження спецкурсу студенти мали переконатися в 

тому, що майбутній учитель фізичної культури повинен бути етично 

компетентним в питаннях поведінки педагога в певних ситуаціях, взаємодії з 

суб’єктами навчально-виховного процесу, виховання морально-етичної 

культури учнів. 

Розроблений спецкурс передбачав застосування різноманітних 

дидактичних форм і методів, які сприяють ефективному формуванню етичної 

компетентності студентів, серед яких: лекції, семінарсько-практичні заняття, 

екскурсії,  науково-дослідна і самостійна робота, виконання індивідуальних 

завдань, залік, консультація. 

У процесі проведення занять викладач з опорою на знання, отримані 

студентами на попередніх етапах формування етичної компетентності, 

створював ситуації творчого пошуку;  майбутні вчителі фізичної культури 

розробляли авторські проекти з виявлення, корекції поведінки вчителя 

відповідно до норм професійної етики тощо. 

У межах спецкурсу розглядалися такі питання:  

1. Феномен етичної компетентності вчителя фізичної культури. 

2. Проблеми етичної компетентності вчителя фізичної культури в 

сучасних реаліях. 

3. Етика й історія етичних вчень. 



280 

 

 

 

4. Формування етичної культури підростаючого покоління в контексті 

розбудови незалежної Української держави. 

5. Етичні категорії в педагогічній діяльності. 

6. Соціальні цілі сучасного морально-етичного виховання. 

7. Етика міжособистісного спілкування. 

8. Педагогічний такт сучасного вчителя. 

9. Педагогічний потенціал і можливості сучасного вчителя фізичної 

культури в організації процесу формування етичної культури школярів. 

10. Проблеми формування етичної культури у школярів сучасної 

школи. 

11. Участь сім’ ї у формуванні етичної культури дітей. 

12. Формування етичної культури школярів на основі українських 

народних традицій. 

13. Основні напрями взаємодії сім’ ї й школи у формуванні етичної 

культури підростаючого покоління. 

14. Система виховання та використання сучасних виховних 

технологій, спрямованих на формування етичної культури школярів. 

15. Програма й методика вивчення рівня сформованості етичної 

культури школярів. 

16. Роль і завдання сучасної школи у формуванні етичної культури 

школярів. 

17. Організація позакласної виховної роботи в школі щодо виховання 

етичної культури школярів. 

18. Використання інноваційних педагогічних методик і тренінгових 

занять у формуванні етичної культури школярів. 

19. Формування в дітей навичок морального самовиховання. 

20. Етикетні норми й правила поведінки в школі. 

З кожного питання студенти готували невеликі повідомлення, 

виконували завдання реферативного характеру. Виконання цих завдань 

сприяло, з одного боку, поглибленню мотивів щодо оволодіння етичною 
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компетентністю, усвідомленню необхідності дотримання етичних норм у 

поведінці, забезпечення етичності міжособистісних стосунків; з іншого, – 

усвідомленню необхідності здійснення морально-етичного виховання учнів і 

ролі вчителя фізичної культури в підвищенні рівня морально-етичної 

культури молодого покоління. Усе це допомагало студентам скорегувати 

траєкторію подальшого професійного саморозвитку. 

На семінарських заняттях студенти мали можливість на основі 

отриманих знань проаналізувати причини, що призводять до порушення 

вчителем норм професійної етики, більш детально розглянути способи 

поведінки вчителя в різних ситуаціях (проблемних (педагогічні колізії), 

екстремальних (ситуації ризику); конфліктних; морального вибору). Для 

самостійної роботи студентам пропонували творчі завдання дослідницького 

характеру, наприклад: «На основі спостереження за своїми товаришами та 

самоспостереження проаналізуйте причини порушення студентами норм 

етичної поведінки. Надайте пропозиції щодо попередження випадків 

неетичної поведінки в студентів». 

На семінарсько-практичних заняттях зі спецкурсу студенти 

опановували етико-методичні вміння, а саме: осмислювати набуті знання із 

загальних, психолого-педагогічних і фахових дисциплін крізь призму 

педагогічної етики для виявлення правильної професійно-моральної позиції в 

різних ситуаціях професійної діяльності; взаємодіяти із 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 

діяльності; здійснювати профілактичну й корекційно-педагогічну виховну 

роботу з учнями. 

У розробленому спецкурсі передбачено вивчення питань установлення 

взаємодії вчителя фізичної культури з батьками учнів, оскільки через  

скорочення часу на вивчення психолого-педагогічних дисциплін ці питання 

залишилися поза розглядом. З огляду на це в програмі спецкурсу 
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передбачено вивчення таких питань, як: дотримання етичних норм у 

спілкуванні з батьками учнів; основні напрями взаємодії сім’ ї й школи у 

формуванні етичної культури підростаючого покоління. 

Майбутні вчителі фізичної культури під час вивчення  спецкурсу 

ознайомлювалися з різноманітними формами роботи (батьківські педагогічні 

конференції, педагогічний консиліум, консультації, загальні й класні 

батьківські збори, відвідування учнів дома, листування з батьками, дні 

відкритих дверей, чергування батьків, тренінгові заняття тощо) й методами 

(інформування, навіювання, переконання, створення педагогічних ситуацій, 

вимоги, інструктування) роботи щодо  взаємодії сім’ ї та школи. 

Для вироблення вмінь етичної взаємодії під час застосовування 

зазначених форм і методів студентам пропонували на семінарсько-

практичних заняттях ділові й рольові ігри, на яких імітувались окремі 

ситуації взаємодії вчителя з батьками. У подальшому це допомогло 

студентам, за їхньою власною оцінкою, у застосуванні вказаних методів і 

форм роботи з батьками в реальній професійній діяльності під час 

педагогічних практик. 

Одним із завдань розробленого спецкурсу було оволодіння студентами 

конфліктологічною компетенцією, яку розглядаємо як інтегроване 

особистісне утворення, яке складають теоретична й практична готовність 

майбутнього вчителя до здійснення професійної діяльності із запобігання й 

подолання психолого-педагогічних конфліктів.  

З огляду на це,  в межах спецкурсу студенти оволодівали знаннями з 

основ конфліктології (причини виникнення конфліктів, шляхи їх розв’язання;  

знання, пов’язані зі становленням і розвитком учнів різних вікових категорій, 

їхньої психіки, відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, пізнавальних 

процесів, уяви, мови, емоцій, почуттів, волі, здібностей, темпераменту, 

характеру; фактори, що викликають негативну реакцію людей, характер і 

форми вияву негативних реакцій людей; умови запобігання конфліктів при 

спілкуванні із суб’єктами педагогічного процесу тощо).   
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У процесі  тренінгіових занять студентам пропонували проаналізувати 

ту чи іншу конфліктну ситуацію; з’ясувати причини її виникнення та 

запропонувати шляхи виходу із конфліктної ситуації. Запроваджені мнтоди і 

форми роботи сприяли оволодінню майбутніми вчителями фізичної культури  

алгоритмом вирішення конфліктних ситуацій. 

Як приклад схарактеризуємо роботу групи, метою якої був пошук 

шляхів розв’язання ситуації, яка є досить типовою для шкільної практики, 

особливо в роботі вчителя-початківця, а саме ситуації відсутності 

взаєморозуміння між учителем та окремими учнями, які на уроці не реагують 

на вимоги щодо виконання завдань, займаються своїми справами, не 

звертають уваги на зауваження тощо. Значна частина молодих учителів після 

висловлювання декількох зауважень у спокійній формі починає підвищувати 

голос, ображати учнів, хоча це тільки поглиблює конфліктну ситуацію. 

Майбутнім учителям пропонувалося знайти свої шляхи вирішення цієї 

проблеми, запропонувати конкретні рекомендації щодо подолання 

окресленої проблеми. 

Для здійснення поетапного аналізу проблеми взаємостосунків між 

вчителем та учнями педагогам пропонувалося, використовуючи алгоритм 

[577, с. 106-107], з’ясувати такі її аспекти:  

• суть проблеми: відсутність порозуміння між вчителем та окремими 

учнями, що виявляється з боку учнів у неповазі до вчителя, агресії на його 

адресу, а з боку вчителя – у різкості по відношенню до учнів;  

• аналіз проблеми (її розчленування на окремі етапи для пошуку 

шляхів вирiшення): 

- час виникнення (зразу після приходу вчителя до школи або згодом); 

- сила прояву проблеми (значна); 

- причини виникнення й iснування проблеми: 1) ті, що стосуються 

учнів: наявність конфліктних осіб, які не хочуть вчитися, але добре 

усвідомлюють, що молодий учитель не може з ними впоратися й відчувають 
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свою безкарність; 2) ті, що мають стосунок до самого вчителя: відсутність 

емпатії, здатності зацікавити учнів змістом уроку та захопити їх виконанням 

фізичних вправ, умінь підтримувати дисципліну в класі, попереджати або 

хоча б своєчасно вирішувати конфліктні ситуації; 

- які заходи потрібні для розв’язання проблеми: реалізація значних 

змін у взаємостосунках учителя й учнів, пошук шляхів щодо підвищення в 

порушників дисципліни інтересу до заняття фізичною культурою, 

стимулювання усвідомлення ними своїх можливостей, бажання змінити 

власну поведінку, покращити стосунки з учителем; підвищення рівня 

педагогічної майстерності молодого вчителя, спонукання його до зміни 

стилю спілкування відповідно до норм професійної етики; 

• способи розв’язання проблеми: розбудова молодим педагогом 

довірливих стосунків з учнями на суб’єкт-суб’єктній основі, сумлінне та 

докладне планування уроку з визначенням можливостей забезпечення 

мотиваційних аспектів та індивідуальних особистісних траєкторій для 

кожного учня, власної підтримуючої ролі у фізичній підготовці учнів, 

вихованні й розвитку школярів, проектування й реалізація індивідуальної 

коригувальної виховної роботи з порушниками дисципліни; 

• чия та яка потрібна методична допомога вчителю: методистів – для 

отримання рекомендацій щодо покращення власної професійної діяльності, 

психолога – для поповнення своїх знань новою інформацією про особливості 

учнів різного віку та розбудови етичної взаємодії з ними, консультації 

досвідчених учителів, які мають досвід розбудови взаємин з учнями з 

девіантною поведінкою й зокрема саме з тими, із якими виникла конфліктна 

ситуація; 

• здійснення зворотного зв’язку, визначення критеріїв того, що 

проблема розв’язана: установлення доброзичливих стосунків між учителем 

та учнями, відсутність напруги в їхньому спілкуванні, виявлення вчителем 

емпатії та рефлексії стосовно власних професійних дій, зростання в учнів, з 
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якими був конфлікт, мотивів пізнавального й соціального плану, покращення 

рівня їх навчальної успішності; 

• наслідки розв’язання проблеми: покращення психологічної 

обстановки на уроці, підвищення активності учнів, удосконалення 

педагогічної діяльності вчителя-початківця, переорієнтація його взаємодії з 

учнями на норми й принципи професійної етики. 

Проведення вищевказаного тренінгу сприяло не тільки поглибленню 

знань майбутніх учителів фізичної культури про себе та власну педагогічну 

діяльність, але й визначенню конкретних проміжних цілей на шляху власного 

професійного самовдосконалення, пов’язаних із формуванням певних 

професійних умінь, що дозволяло пізніше успішно реалізовувати ці цілі на 

практиці. 

Певні форми роботи реалізовувалися в межах розподілу студентів у 

малі групи. З огляду на це зі студентами було проведено обговорення 

основних правил спільної діяльності саме в цих групах, а саме таких правил: 

• спілкування за принципом «тут і тепер», що передбачало 

обговорення групою тільки актуальних для конкретного моменту питань зі 

своєчасним реагуванням кожного члена групи на будь-які дії чи слова 

партнерів, тобто група виступала в ролі своєрідного «дзеркала», яке 

допомагало кожній особі адекватно оцінити себе в цілому та свої окремі 

слова та вчинки; 

• персоніфікація висловлень, що вимагало відмови учасників від 

висловлювань безособистісного характеру й уживання тільки таких суджень, 

які дозволяли чітко зрозуміти, хто й що має на увазі («Я вважаю, що…» 

тощо); 

• щирість і відкритість у спілкуванні, що спонукало кожного 

говорити тільки те, що він думає насправді, про те, що його дійсно хвилює, а 

якщо з якихось причин людина не могла розповісти про свої проблеми та 

висловити свої думки, їй пропонувалося краще взагалі промовчати або 



286 

 

 

 

викласти їх письмово; 

• конфіденційність усього, що відбувається у групі, довіра один до 

одного й групі в цілому: усі члени групи мали дотримуватися обіцянки про те, 

що зміст їхньої розмови, сповідей не стане надбанням інших людей, це 

стимулювало кожного бути більш щирим і не боятися розкритися; 

• визначення сильних сторін кожної особистості, що передбачало 

визначення й визнання основних достоїнств учасників групи й сприяло 

усвідомленню кожним із них власної цінності й особистісної значущості;  

• неприпустимість безпосередніх негативних оцінок людини: при 

обговоренні того, що відбувається, оцінювалася не особа учасника в цілому, 

а окремі його слова чи дії;  

• забезпечення якомога більшої кількості контактів і спілкування: 

спонукання учасників до активного підтримання комунікативних контактів із 

кожним іншим учасників, незважаючи на особистісні симпатії й антипатії; 

• активна участь у тому, що відбувається: кожному треба було 

активно дивитися, слухати, відчувати партнера та групу в цілому;  

• виявлення поваги до того, хто говорить: учасникам групи за 

допомогою невербальних засобів спілкування важливо було 

продемонструвати промовцю, що його уважно слухають, співпереживають 

йому й розуміють, вступати в дискусію учасникам можна було лише після 

того, як попередній промовець закінчив висловлювати думки. 

Так, наприклад, педагоги залучалися до моделювання ситуації «Яким 

повинен бути вчитель» [20]. Для цього їм нагадувалося, що в учительській 

діяльності виділяються різні стилі. Є вчителі, які досконало володіють 

методикою фізичного виховання, уміють дати необхідні пояснення, самі 

можуть показати, як слід виконувати ту чи іншу вправу, проте не вміють 

установити контакт з учнями, організувати педагогічну взаємодію. Таких 

учителів можна назвати вчителі-експерти. Є вчителі, які використовують 

блискучі ефекти, їх цікаво слухати, за їх роботою приємно спостерігати, але 
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такий вчитель працює на себе, не прагнучи стимулювати позитивні зміни в 

школярів. Це «вчитель-зірка». А є вчителі, які не тільки вміють 

демонструвати нові вміння й навички учням, якими вони повинні оволодіти, 

а й надавати їм психолого-педагогічну підтримку, щоб учні могли успішно 

впоратися з поставленим завданням. Це «вчителі-фасилітатори». Їх можна 

певною мірою порівняти із провідником, який у стародавні часи в гірських 

народів допомагав подолати гірські маршрути. Такий провідник надавав 

допомогу тільки до того часу, поки вона була потрібна. Якщо провідник 

бачив, що далі люди, яких треба було супроводжувати, могли йти 

самостійно, він повертався додому. Такий провідник мав назву «шерпа». Тож 

очевидно, що вчитель має бути «шерпою» в стосунках з дітьми. Причому 

успішний педагог має поєднувати в собі риси і експерта, і зірки, і 

фасилітатора [538].  

На заняттях зі спецкурсу також розглянули проблему психолого-

педагогічних бар’єрів, які є досить поширеними в практиці роботи вчителя 

фізичної культури. Студенти набували знань про види психологічних 

бар’єрів учителя та їх класифікацію; причини виникнення психолого-

педагогічних бар’єрів і способи їх попередження й подолання.  Значну увагу 

приділили розгляду внутрішньо особистісних і міжособистісних бар’єрів, що 

можуть виникати в учителя фізичної культури в процесі професійної 

діяльності.   

На семінарських заняттях було проведено тренінг, у процесі якого 

студентів  поділяли на кілька підгруп, які отримували завдання створити 

міні-програму під назвою «Психолого-педагогічні бар’єри: сподівання й 

очікування», у якій в  образній формі виражали свої надії й побоювання щодо 

встановлення міжособистісних стосунків з учнями, колегами, пропонували 

способи продуктивної взаємодії з суб’єктами освітнього процесу.  Майбутнім 

учителям  було також запропоновано  завдання «Розмова з учнем» (студенти 

по черзі брали на себе ролі «учитель», «директор», «учень»), у процесі 

виконання якого студентам  необхідно було звести до мінімуму психолого-
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педагогічні бар’єри. Студенти в результаті проведення такого тренінгу 

усвідомлювали, що знають досить мало про те, як треба поводити себе з 

учнями в різних ситуаціях комунікативної взаємодії. З огляду на це,  на 

практичних заняттях  було запроваджено систему ділових ігор, тренінгових 

вправ, які застосовувалися з метою створення штучного середовища 

педагогічної комунікації, де створювали різні проблемні ситуації, ситуації 

ризику, конфліктні ситуації тощо, розв’язання яких допомагало зменшити 

фрустрації майбутніх учителів фізичної культури перед професійно-

педагогічним спілкуванням і психологічно налаштувати студентів на 

успішну професійну діяльність.  

Самостійна робота передбачала завдання самоаналізу власних 

психолого-педагогічних бар’єрів і складання на цій основі програми 

самопідготовки до їх подолання.   

Упродовж експериментальної роботи  значну увагу звертали на 

розвиток морально-етичних особистісних якостей майбутніх учителів 

фізичної культури, що характеризують їхню етичну компетентність 

(гуманізм, доброзичливість, чесність,  відповідальність, гідність, тактовність, 

толерантність, комунікабельність тощо). 

Так, спрямовували увагу майбутніх вчителів фізичної культури на 

актуальність, професійну значущість і необхідність розвитку гуманності, для 

чого прагнули забезпечити  усвідомлення студентами глибинної суті таких 

понять, як «цінності», «загальнолюдські цінності», «гуманізм», 

«тактовність», «перцепція», «емпатію»  тощо. Із цією метою знайомили 

студентів з «аксіомами гуманної педагогіки» Ш. Амонашвілі, зокрема 

акцентували увагу студентів на принципах гуманної педагогіки (олюднення 

середовища навколо учня, сприймання учня таким, яким він є; бути 

оптимістом стосовно вихованця, виявляти щирість до нього тощо). 

Під час розгляду питань про професійні якості сучасного педагога  на 

практичних заняттях студентам пропонувалося висловити обґрунтовані 

судження, які морально-етичні якості, на їхню думку, є найбільш значущими 
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для вчителя фізичної культури. При цьому студенти отримували завдання 

здійснити ранжування найбільш значущих якостей особистості вчителя із 

запропонованого переліку якостей. Студенти міркували про наявність або 

відсутність цих якостей у себе, «розробляли» ідеальний образ сучасного 

вчителя фізичної культури, формулювали основні вимоги до поведінки 

вчителя відповідно до норм професійної етики.  

Особистісно-позиційний етап. Метою етапу було виявлення 

студентами професійно-етичної позиції на основі формування моральних 

переконань і етичних установок, яка виявляється в ставленнях майбутніх 

учителів до суб’єктів педагогічного процесу.  

Для стимулювання студентів до формування власної професійно-

етичної позиції на першому семінарському занятті з «Основ педагогічної 

майстерності» було запропоновано такі завдання: 1) скласти власний 

автопортрет як професіонала «Я – ідеальний», «Я – реальний»; 2) розробити 

критерії й показники етичної компетентності вчителя фізичної культури.  

Перший з автопортретів, які склали студенти, відображав ідеальну 

модель, до якої прагнув майбутній учитель. Інший автопортрет відображав 

реальну картину стану сформованості його педагогічної позиції. З’ясування 

відмінностей між цими автопортретами, з одного боку, стало спонукальним 

фактором для майбутнього вчителя щодо активізації роботи над собою, 

унесення суттєвих змін у педагогічну взаємодію з учнями, з іншого боку, 

дозволило йому краще усвідомити наявні проблеми в процесі професійного 

становлення, визначити етичні знання, вміння, професійно-особистісні 

якості, яких бракує.  

Із метою спонукання студентів до виявлення професійно-етичної 

позиції застосовували професійно-етичні ситуації різних типів, залучали 

майбутніх учителів до вирішення моральних проблем, а також застосовували 

сюжетно-рольові та ситуативно-рольові ігри, ігри-драматизації тощо. 

На лекційних заняттях стимулювали студентів до постановки 

проблемних питань. З огляду на це, навчальну інформацію подавали у формі 
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етичної проблеми, яка мала значущість для особистісного й професійного 

самовдосконалення, була доступною за своєю складністю для студентів, 

ураховувала їхні навчальні можливості. Так, у процесі проведення занять 

виникло таке питання: «Чому саме професійна етика сприяє ефективній 

педагогічній взаємодії?»  

Оскільки етична поведінка вчителя виявляється, передусім, у 

комунікативній  взаємодії,  при проведенні навчальних занять прагнули до 

діалогічності. Завдяки діалогу як обміну не тільки інформацію, але й 

особистісними сенсами, думками, оцінними судженнями майбутні вчителі  

не просто запам’ятовували знання професійно-етичного характеру, а й 

осмислювали нову для себе інформацію,  разом із викладачем ставили 

проблемні  питання етичного характеру, відповідали на них, фіксували 

питання в конспекті для подальшого осмислення в процесі самостійної 

роботи. 

Для встановлення на заняттях продуктивної діалогічної взаємодії 

викладач організовував спільну діяльність зі студентами, яка спиралася на 

узгодженні  цілей,  інтересів, ціннісних орієнтації, професійно-етичних 

позицій,  на зацікавленість проблемами й переживаннями студентів. Такий 

підхід до організації взаємодії сприяв загальнокультурному й етичному 

розвитку студента. 

Для виявлення студентами власної позиції викладач спонукав їх робити 

самостійні висновки, оцінні судження щодо професійних і життєвих 

ситуацій. Зазначимо, що для унаочнення ситуацій, які пропонувалися 

студентам або були дібрані ними самостійно, широко використовували метод 

драматизації. Це було важливо для студентів, оскільки вони мали можливість 

спостерігати розгортання ситуації в динаміці, могли глибше відчути етико-

емоційний характер ситуації, висловити своє ставлення до етичних норм 

поведінки педагога, виявити справжню професійну позицію під час 

вирішення представленої ситуації. 

Безперечно, глибока мисленнєва діяльність при засвоєнні теоретичної 
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інформації є підґрунтям правильної поведінки в проблемних ситуаціях. 

Проте теоретично обґрунтовані положення, які вміло формулює студент, 

іноді розходяться з його дійсними вчинками. Тому в процесі експерименту 

увагу приділяли діям студентів у конкретних ситуаціях, щоб з’ясувати, які ж 

вони є насправді. 

Подальше спільне обговорення на семінарських заняттях проблем, які 

розглядалися на лекціях, ставили студентів у позицію суб’єктів професійного 

навчання, сприяли виробленню стійкої професійно-етичної позиції. 

Використовуючи різноманітні методичні прийоми, а саме: постановку питань 

етичного характеру, висловлення оцінних суджень, їх підтвердження або 

спростування спонукали студентів до активізації інтелектуальних процесів, 

знаходження спільних рішень. 

Варто відзначити, що стимулювання розвитку в студентів потреби в 

становленні професійно-етичної позиції як важливого чинника для 

формування етичної компетентності вимагало використання в 

експериментальній роботі різноманітних активних методів і форм роботи 

(мозкового штурму, різнопланових ділових ігор, тренінгів тощо), створення 

проблемних педагогічних ситуацій, що давало змогу майбутнім учителям 

усвідомити суперечність між бажаним і реальним станом сформованості в 

себе професійно-етичної позиції як складника етичної компетентності.  

Так, наприклад, для вияву професійно-етичної позиції, забезпечення 

усвідомлення її важливості для успішної роботи сприяло проведення 

мозкового штурму на тему «Місія вчителя в сучасному суспільстві». Під час 

його проведення студенти висловлювали свої думки щодо призначення 

педагога в соціумі, його ролі у формуванні етичної культури підростаючого 

покоління. У свою чергу це допомагало їм краще усвідомити власну місію у 

вихованні кожного учня як висококультурної особистості та ще раз 

замислитися про відповідальність за результати своєї праці. Також 

проводилися мозкові штурми й на інші теми («Актуалізація етичної 

компетентності вчителя в умовах гуманізації освіти» тощо). 
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У позааудиторній діяльності для студентів організовувалися круглі 

столи на різні теми: «Взаємозв’язок етичної компетентності й продуктивності 

в діяльності вчителя», «Як учителю стати для учнів прикладом 

високоморальної людини?» тощо. Так, на засіданнях круглого столу на тему 

«Психологічний портрет учителя фізичної культури» студентам пропонували 

створити уявний психологічний портрет ідеального у світлі виявлення 

професійно-етичної позиції вчителя, визначити та схарактеризувати його 

особливі властивості.  

Важливо також зауважити, що представники деканату й органів 

студентського самоврядування на прикладі власної поведінки пропагували 

етичні взаємини між членами педагогічного колективу, заохочували їх до 

прояву творчої ініціативи, намагалися створювати оптимальні умови для 

того, щоб кожний студент відчував себе активним суб’єктом професійної 

підготовки й прогресивного розвитку факультету. Цьому, зокрема, сприяло 

проведення систематичного опитування студентів із метою з’ясування їх 

побажань, зауважень, рекомендацій стосовно подальшого поглиблення 

етизації освітньо-виховного середовища на факультеті.  

Крім того, для студентів організовували такі тренінги, які сприяли 

активізації мотивації до вдосконалення професійно-етичної позиції. 

Значна увага приділялася також проведенню тренінгів, спрямованих на 

формування в педагогів умінь визначати цілі майбутньої діяльності щодо 

морально-етичного виховання учнів, формулювати відповідні завдання, 

умови та визначати засоби їх вирішення, здійснювати самопланування й 

самоуправління. З урахуванням рекомендацій науковців на першій фазі 

реалізації цього тренінгу майбутнім учителям нагадували, що цілі, які 

формулює педагог стосовно взаємодії з учнями, виховного впливу на них і 

власного професійного самовдосконалення, мають бути сформульовані в 

діагностичній формі, тобто таким чином, щоб можна було чітко визначити, 

чи вдалося їх досягнути, або з’ясувати відмінності між наявними й бажаними 

результатами своїх дій. Крім того, студентам пояснювали, що визначення 
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цілей, що спрямовують процес власного самовдосконалення, має обов’язково 

узгоджуватись і поєднувати власні потреби, інтереси, прагнення як 

унікальної індивідуальності й бажання, очікування кожного учня як певною 

мірою автономного суб’єкта педагогічної взаємодії.  

У світлі цього студентам пропонували визначити для себе місію як 

основну мету своєї майбутньої професійної діяльності, провідні уявлення про 

бажане майбутнє й низку проміжних цілей, вирішення яких сприяє 

досягненню головної мети. Отже, студентам треба було відповісти для себе 

на такі питання: Що є найвищою метою для Вас як для майбутнього 

компетентного педагога-професіонала? Які Ви ставите проміжні цілі? Чи 

узгоджуються вони між собою? Чи сприяють вони досягнення основної 

мети? Які шляхи, засоби доцільно використати для досягнення кожної 

поставленої цілі? Яка діагностика передбачається для того, щоб переконатися 

в їх досягненні? 

З посиланням на думки авторитетних науковців студентам пояснювали, 

що визначення й усунення утруднень щодо дотримання в різних видах 

професійної підготовки норм професійно-педагогічної етики є важливою 

умовою для постановки адекватних цілей, досягнення яких сприятиме 

покращенню якості педагогічної діяльності в майбутньому. 

У процесі експериментальної роботи ефективними для вироблення й 

виявлення професійно-етичної позиції були виховні ситуації.  

У моделюванні ситуацій ураховувалися внутрішні (професійний 

інтерес, прагнення до моральних учинків, особиста значущість, потреба в 

спілкуванні тощо) і зовнішні (суспільна значущість, змагання тощо) стимули. 

Так, у групі Е1 та Е2 створювали ситуації, які безпосередньо спонукали 

студентів до виявлення професійно-етичної позиції (ситуації морального 

вибору, прийняття відповідальних рішень; ситуації конфліктостворювальні з 

моральними колізіями; ситуації опанування новими способами діяльності), а 

також ситуації, які спонукали студентів до спілкування, творчої взаємодії в 

колективній діяльності (ситуації допомоги й взаємодопомоги; ситуації 
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співпереживання за успіх загальної справи, змагання й суперництва; ситуації 

колективного планування, підпорядкування та інші). У групі Е3 і Е4 особливу 

увагу приділяли створенню ситуацій, спрямованих на стимулювання 

емоційно-почуттєвих станів, що збуджували прагнення студентів до 

виявлення морально-етичних якостей, оволодіння етичними знаннями 

(ситуації співчуття, співпереживання; ситуації розриву способу й результату 

дії; ситуації прагнення відповідати улюбленому герою, успіху та інші). 

У процесі створення зазначених ситуацій дотримувалися таких вимог: 

• відповідність змісту поставленої проблеми особистісно-професійним  

інтересам і потребам студентів; особистісна значущість її для майбутнього 

вчителя; 

• опора на особистісний досвід, звернення до емоційно-почуттєвої 

сфери студента; 

• неординарність презентації проблеми; 

• варіативність у вирішенні етичної ситуації; чіткість, конкретність і 

зрозумілість її презентації.  

Виховні ситуації обиралися нами на основі особистісного підходу, 

тобто крізь призму особистості студента – його потреб, мотивів, здібностей, 

активності, рівнів моральної вихованості, інших індивідуально-

характерологічних особливостей. 

Запропоновані нами в експериментальних групах особистісно 

орієнтовані ситуації не декларували готових професійно-етичних норм і 

цінностей, тому стимулювали студентів до самостійного осмислення 

моральної дилеми, пошуку шляхів її розв’язання з опорою на власний 

професійний і життєво-моральний досвід, уміння свідомо обирати правильне 

з погляду моральності рішення. 

З огляду на мету – перенесення зовнішніх етичних проявів у внутрішні, 

тобто в особистісно значущу сферу, з подальшою адекватною 

інтеріоризацією, – такі ситуації були спрямовані на розвиток у студентів 
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здатності  розумiти стан iншої людини, ставити себе на її місце, стимулювати 

виявлення позитивних емоцiй, що виражають почуття доброзичливостi, 

поваги,  чуйностi, справедливості, відповідальності тощо, на оволодіння 

навичок надавати професійну  практичну допомогу і підтримку iншим 

людям. 

Вирішення вказаних ситуацій спонукало студентів до виявлення 

власної професійно-етичної позиції і, як наслідок, до правильного 

морального вибору, усвідомлення цінності етичних взаємин з іншими, 

відповідальності за власну поведінку, прийняття рішень, морально-етичного 

самозростання. У розв’язанні завдань простежувалася динаміка професійно-

етичних норм і цінностей, які виявлялись у ставленні студентів до тих чи 

інших педагогічних фактів і явищ, а також до етичних колізій у вигляді 

конкретно сформульованих проблем. Для кожного студента ситуація 

відкривала можливість проявити себе, поділитися своїми думками, 

ставленнями, поставити себе на місце іншої людини. 

Під час розв’язання ситуацій у всіх експериментальних групах 

використовували підтримку-співробітництво, що передбачало утворення 

спільностей («викладач – студент (студенти)», «студент – студент», 

«студенти – студенти»). Це давало можливість створювати позитивне 

освітньо-виховне середовище для формування етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури, адже за таких умов з’являлася 

психологічна атмосфера, яка сприяла навчанню студентів глибоко сприймати 

один одного, приймати рішення, розв’язувати конфлікти, довіряти один 

одному. Студенти експериментальних груп оволодівали свідомим вибором 

адекватних способів поведінки, керуючись професійно-етичними 

цінностями. Шляхом адекватної допомоги з боку викладачів, кураторів груп 

у процесі розв’язання виховних ситуацій у студентів вироблялася здатність 

до емпатії, співпереживання й співчуття до інших людей, вони вчилися 

толерантно виражати свої негативні емоції й почуття, не принижуючи 

гідності іншої людини, управлялися у встановленні дружніх контактів із 



296 

 

 

 

товаришами. 

Підтримці студентів значною мірою сприяло створення в процесі 

розв’язання виховних ситуацій позитивної атмосфери колективного 

спілкування, яка характеризувалася емоційним напруженням, що спонукало 

до виявлення індивідуальних переживань кожним студентом. 

Опитування студентів експериментальних груп дало підстави для 

висновку, що надання диференційованої педагогічної підтримки в процесі 

створення виховних ситуацій забезпечує усвідомлення майбутніми 

вчителями образу власного «Я» («Я вмiю», «Я можу», «Я не боюся вчинити 

неправильно», «Я не боюся висловлювати свою позицію», «Я вмiю відстояти 

свою думку», «Я впевнений у собi») та сприяє формуванню в них адекватної 

самооцiнки («Mенi довіряють», «Mене слухають», «Mене поважають», «До 

моєї думки дослухаються», «Mою позицію беруть до уваги» тощо).  

Треба зазначити, що на особистісно-позиційному етапі реалізації 

системи формування етичної компетентності студентів прагнули забезпечити 

набуття майбутніми вчителями досвіду цілепокладання. Для відпрацювання 

необхідних для цього вмінь студентам пропонували визначити найбільш 

актуальні для них проблеми, які заважають їм перейти на позицію 

професійно-етичної взаємодії. Потім студентів, об’єднавши в малі групи, 

залучали до розробки конкретних програм, спрямованих на розв’язання 

однієї з цих проблем. Зокрема це передбачало визначення ними проміжних 

цілей і конкретного механізму, засобів їх досягнення, а також формулювання 

власних рекомендацій, які допоможуть їм відмовитися від неправильних 

уявлень, застарілих стереотипів і «підштовхнуть» до активних змін у напрямі 

формування професійно-етичної позиції.  

Діяльнісно-поведінковий етап. Експериментальна робота на цьому 

етапі передбачала залучення студентів до різних видів діяльності для 

формування етичних умінь, навичок і звичок та набуття досвіду професійно-

етичної поведінки. 

Розглянемо напрями навчально-виховної роботи в умовах 
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педагогічного ВНЗ, спрямованої на формування етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури. 

Головними напрямами роботи, орієнтованими на прищеплення 

студентам навичок і звичок етичних дій, на цьому етапі були: навчально-

пізнавальна діяльність; участь у виховній позааудиторній роботі, у різних 

видах спортивних тренувань; проведення спортивних змагань і свят та інших 

спортивно-масових заходів, різноманітних інших змагань; участь у роботі 

органів студентського самоврядування.  

Навчально-пізнавальна діяльність. У вищій педагогічній школі 

процес навчання як спеціально організована взаємодія суб’єктів пізнавальної 

діяльності моделюється (визначаються її цілі, завдання, зміст, структура, 

методи, форми, мотиви навчальної діяльності студентів, функції навчання) 

для активного опанування студентами основами соціального досвіду, 

накопиченого людством у різних галузях науки з метою розвитку 

інтелектуальної, чуттєво-вольової сфер їхньої життєдіяльності, виховання 

потреби в самоосвіті, самовихованні.  

Умовами ефективного використання вказаних засобів фізичного 

виховання були: поєднання й використання методів як індивідуальної, так і 

колективної навчально-виховної роботи; формування морально-етичної 

взаємодії в колективі; залучення майбутніх учителів до виховних заходів 

відповідно до досягнутого рівня сформованості навичок і звичок морально-

етичної поведінки; систематичний облік, контроль та оцінка практичних 

результатів виховної роботи з формування етичної компетентності студентів. 

На цьому етапі експериментальної роботи прагнули, щоб майбутні вчителі 

набували стійких навичок і звичок поведінки відповідно до норм професійно-

педагогічної етики, умінь приймати правильні рішення в складних 

професійних ситуаціях, робити моральний вибір, потреби в професійно-

етичному самовдосконаленні й самовихованні.  

У процесі роботи ми використовували різноманітні ігри (сюжетно-

рольові, ділові, ігри-вправи, ігри-конструювання), які давали можливість  
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поєднувати слово й наочність, слово й практичні дії. Під час використання 

гри як виховного методу враховували, що вона є педагогічно цінною, якщо 

студенти в ній активно діють, мислять, моделюють професійні відносини й 

стосунки. 

Особливу увагу під час експериментальної роботи з формування в 

студентів етичної компетентності приділяли оволодінню студентами 

способами професійно-етичних дій і мікротехнологіями, наприклад, методом 

етичного аналізу власної поведінки як професіонала, учинків, результатів 

діяльності; технологією пошуку шляхів реалізації етично адекватного 

рішення щодо стратегії й тактики поведінки в ситуаціях морального вибору. 

У процесі формування етичної компетентності майбутнього вчителя 

прагнули створити умови, які б забезпечували розвиток їх загальних 

здібностей – творчих, комунікативних, рефлексивних. 

Так, інтелектуально-логічними вміннями (аналізувати, зіставляти й 

порівнювати педагогічні факти та явища, аргументувати своє ставлення до 

них, давати їм оцінку тощо) студенти оволодівали  в процесі вирішення 

конкретних ситуацій. Наприклад, «Учитель нетактовно зробив зауваження 

учню, який не впорався з виконанням фізичної вправи», «Учень уникає 

уроків фізичної культури». Проаналізуйте поведінку кожного учасника з 

погляду діад «Я-вчитель», «Я-батько», «Я-учень». Зробіть висновки й дайте 

конструктивні  поради, як найкраще діяти вчителю в таких ситуаціях 

відповідно до етичних норм. 

Під час аналізу тієї чи іншої ситуацій (наприклад, етичної колізії) 

спонукали студента до прийняття нестандартного рішення. За результатами 

виконання студентом практичних завдань викладач мав змогу зробити 

висновок, наскільки ефективно розвиваються творчі здібності майбутнього 

вчителя, наскільки креативним є його мислення, наскільки він готовий до 

використання етичних знань у процесі вирішення того чи іншого 

професійного завдання. Від майбутнього вчителя вимагали узагальнення 

вмінь вирішувати ситуацію за будь-яких привнесених нових умов 



299 

 

 

 

(наприклад, включення нових учасників у ситуацію, з’ясування нових 

причин конфлікту тощо).  

Як свідчать наші спостереження, конфлікти на уроках, відмова 

виконувати вправи, негативне ставлення до занять часто пов’язані з 

невмінням учителя організувати продуктивне спілкування. У процесі 

дослідження встановлено, що вчителі з низьким рівнем етичної 

компетентності не в змозі створити на уроці атмосферу творчого 

спілкування, налагодити необхідні продуктивні мовно-рухові контакти й 

тому прагнуть компенсувати недоліки, які виникають на уроках фізичної 

культури, дисциплінарною дією, вимогою беззаперечного підпорядкування, 

обмеженням творчої активності учнів. 

Тому в процесі експериментальної роботи особливу увагу приділяли 

виробленню в студентів умінь спілкування на етичних засадах.  

Складові феномену спілкування − стосунки як змістовий бік процесу й 

взаємодія як форма його вияву стосовно уроку фізичної культури − 

припускають наявність властивих тільки цьому виду педагогічної діяльності 

своєрідного арсеналу засобів спілкування, притаманних у професійній 

діяльності вчителю фізичної культури, зокрема: мовні команди, звукові й 

зорові сигнали, професійна жестикуляція, характерна міміка, відтворення 

окремих компонентів рухової композиції [9]. 

Своєрідність педагогічної діяльності вчителя фізичної культури 

полягає, передусім, в особливостях взаємодії з учнями й у специфічності 

стосунків педагога й вихованця в процесі спілкування. 

У реалізації  рухової комунікації часто основна роль належить 

здійсненню мовно-рухових і сигнальних контактів, що зумовлюють 

продуктивність педагогічної взаємодії вчителя фізичної культури з учнями, 

якої можна досягти лише за умови дотримання професійно-етичних норм 

спілкування. 

Аналіз діяльності вчителя з різним рівнем професійно-етичної 
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підготовки підтверджує той факт, що технологія процесу професійно-

педагогічного спілкування на етичних засадах удосконалюється з роками в 

напрямі зміни структури й обсягу педагогічної взаємодії. І хоча принцип 

стабільності зберігається, процес професійно-педагогічного спілкування  

виявляється стилізованим в індивідуальних формах вирішення педагогічних 

завдань відповідно до норм професійної етики. 

У педагогів-початківців орієнтування в умовах спілкування досить 

ускладнене не тільки характером рухової комунікації, а й недостатньо 

сформованим педагогічно доцільним стилем спілкування. 

Специфічним є також сам процес реалізації стадій вербального 

спілкування й зворотного зв’язку. Учителеві фізичної культури, як і 

педагогові будь-якого профілю, потрібне вміння володіти яскравою, 

виразною мовою, за допомогою якої подаються не лише команди й сигнали, 

але й створюються образи, як зазначає О. Ажиппо [9], просторових 

конструкцій рухового акту, здійснюється виховна дія на учнів. 

Своєрідність вербальної дії на уроці фізичної культури в більшості 

випадків виражена в її однобічній спрямованості. Учень найчастіше 

відповідає дією, ніж словом, оскільки, вислухавши, усвідомивши й подумки 

програвши рухове завдання, він приступить до реалізації рухового акту, 

здійснюючи самою структурою руху зворотний зв’язок у відповідь на 

вербальну дію вчителя. 

З набуттям учителем досвіду деякі форми спілкування не так 

спрощуються, як стають звичними, такими, що легко реалізовуються. Так, 

поява досвідченого вчителя в спортивній залі вже є чинником привернення 

до себе уваги учнів, скорочується пошуковий етап, досвідчений учитель уже 

має уявлення про умови комунікації й легко обирає оптимальні засоби 

педагогічної техніки для початку спілкування. 

Для початкового підходу до вирішення завдання в процесі спілкування 

вчителя фізичної культури з учнями виникає необхідність встановлення 

зв’язку між типом педагогічних учинків і формою мовно-рухових і 
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сигнально-рухових контактів, а також зіставлення характеру особистісно-

орієнтованої дії з реакцією учнів у відповідь як зворотним зв’язком у 

комунікативному контакті вихователя й учня. 

Ми виділили поять категорій педагогічних дій учителя фізичної 

культури в процесі встановлення етичної комунікації на початку уроку й у 

процесі вирішення завдань:  

1. Педагогічна дія організаційного характеру, яка налаштовує учнів на 

довірливі, доброзичливі стосунки з учителем.  

2. Налагодження дисциплінарних контактів.  

3. Створення обстановки взаєморозуміння. 

4. Установлення взаємодії.  

5. Підтримка етичної атмосфери під час вирішення рухово-оздоровчих 

завдань. 

У процесі експериментальної роботи зі студентами, особливо під час 

навчання фахових дисциплін, ураховували специфіку педагогічного 

спілкування вчителя фізичної культури, яку переважно визначає руховий 

компонент у структурі його діяльності. 

Виразні рухи, як відомо, є матеріалізованим просторовим 

відображенням внутрішніх психічних процесів, що перетворюють 

суб’єктивне, ідеальне у відчутному, видимому, такому, що відчувається. 

Рухові взаємовідносини визначають суть комунікативних процесів у 

взаємодії вчителя фізичної культури з учнями, регулюючи інші соціально-

психологічні параметри професійної готовності в процесі виховання фізичної 

культури особистості. 

Умовне визначення характеру дій, що виконуються вчителем для 

етизації рухово-комунікативної обстановки й забезпечення взаємного 

творчого самопочуття сторін на уроці, дозволяє простежити змістові й 

процесуальні особливості встановлення етичної атмосфери під час 

проведення уроку. 

Зіставлення етично виважених педагогічних дій і вчинків учителя з 
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комунікативною реакцією учнів, що виникає у відповідь, дає можливість 

вивчити деякі характерні особливості спрямованості використання тих або 

інших форм досягнення педагогічно доцільної комунікації вчителями різного 

стилю поведінки й рівня етичної компетентності. 

У комунікативній діяльності вчителя фізичної культури шлях до 

професійної етики лежить через усвідомлення необхідності встановлення 

взаємодії з учнями на основі взаєморозуміння, тактовності, 

взаємоввічливості, толерантності, співпереживання тощо. Практично це 

може бути виражено у володінні засобами й методами педагогічної 

підтримки, яка сприяє зародженню інтересу в учнів до вдосконалення своїх 

рухових можливостей, прищепленню їм переконаності в необхідності 

постійних фізичних вправ. 

У цьому плані важливу роль відіграє співпереживання як один із 

важливих чинників етизації спілкування. Варто підкреслити, що в процесі 

спілкування вчителя фізичної культури й учня під час освоєння, розучування 

й удосконалення того або іншого рухового акту настає специфічний вид 

співпереживання − руховий. Учень зором сприймає рух, який демонструє 

вчитель, вслуховується в супровідні до цього показу словесні пояснення, 

здійснювані на позитивному емоційному тлі, відчуває внутрішню потребу 

співучасті, що виражається в осмисленні ним нюансів структури руху й у 

внутрішньом’язовому приведенні їх у відповідність до своїх рухових 

можливостей і сприйняття. Виникнення й розвиток такого співпереживання 

можна простежити по стадіях рухового акту: зорове сприйняття рухового 

образу, виникнення відчуття необхідної рухової співучасті, внутрішнє 

програвання структури руху, просторове відтворення «рухової моделі», 

виникнення почуття рухової єдності, рухового співпереживання [9]. 

Для вироблення комунікативно-емпатійних умінь (уміння взаємодіяти 

з людьми, тактовно висловлювати свою думку й слухати співрозмовника, 

толерантно ставитися до думки опонента; навички ведення дискусії, 
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підтримання будь-кого в скрутну хвилину, помічання й виділення різних 

властивостей людей, емоційного оцінювання ситуації, події; 

співпереживання проблемам інших людей) використовували дискусійні 

методи, спонукали студентів до висловлювання оцінних суджень, залучали 

до колективних форм навчальної й позааудиторної роботи. 

Добре розвинені перцептивні здібності вчителя фізичної культури 

дозволяють за виразом обличчя, руховими діями, учинкам визначити 

емоційний стан учнів, їхній психологічний настрій, що дає можливість 

оцінити доступність запропонованих вправ і професійно дозувати їх обсяг та 

інтенсивність для того, щоб зберегти на високому рівні співпереживання, 

співучасть, що склалися на цьому етапі, рухово-психологічну єдність. 

Розвиваючи в процесі специфічної рухової комунікації соціально-

перцептивні здібності як один з елементів етичної компетентності, учитель 

виробляє й удосконалює прийоми та способи етичного впливу на особистість 

школяра. 

Із метою оволодіння перцептивними та емпатійними вміннями 

студенти виконували вправи на складання психолого-педагогічної  

характеристики людини за її фото- або відеозображенням. Дивлячись на 

зображення людини, студенти ділилися своїми думками, враженнями й 

намагалися визначити стан людини, її основні психологічні властивості та 

риси характеру, особливості темпераменту тощо. Після спільного 

обговорення майбутніх учителів знайомили з реальною психолого-

педагогічною характеристикою цієї людини.   

Рівень і стан сформованості операційно-поведінкового компонента 

етичної компетентності, досягнення студентом її функціональної складової 

щодо розв’язання ситуації морального вибору в процесі спілкування й 

взаємодії з різними суб’єктами суттєво впливають на якість етичної 

професійної свідомості майбутнього вчителя, дієвості його етичних знань. 

Підвищення рівня й стану технологічного елемента готовності до проведення 

професійної діяльності, у тому числі готовність до науково обґрунтованого 
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пошуку операційного рішення щодо стратегії й тактики поведінки в указаних 

ситуаціях, впливає на якість мотиваційного елемента цієї готовності, тобто на 

орієнтацію на пошук професійно-етично адекватних варіантів рішення. 

Програма експерименту передбачала не тільки засвоєння студентами 

теоретичних знань, що характеризують етичну компетентність майбутнього 

вчителя фізичної культури, але й оволодіння технологіями їх практичного 

застосування, формування на цій основі у випускника ефективних засобів 

професійного самовизначення й саморозвитку. 

Зазначимо, що в процесі експериментальної роботи на кураторських 

годинах створювали ситуації взаємодії, наближені до реальних умов 

професійної діяльності, що вимагало виявлення студентами етичних умінь і 

якостей. Ураховуючи структурні компоненти етичної компетентності, 

створювали такі ситуації: презентаційні («Інтерв’ю», «Бінго», «Група як 

дзеркало», «Перша зустріч із класом», «Аукціон», «Зиґзаг» тощо), що 

спонукали майбутніх учителів фізичної культури до розвитку ціннісного 

ставлення до педагогічної професії в цілому й професійної етики зокрема; 

інтелектуально-прогностичні («Співбесіда», «Ситуативні вправи» тощо), які 

спонукали студентiв до усвідомлення правильності власних дій відповідно до 

етичних норм, їх значущостi для інших і для себе, сприяли прийняттю ними 

обґрунтованих рiшень, прогнозуванню можливих наслiдкiв власної 

діяльностi, визначенню її перспектив; перцептивно-емпатійні («Відчуй 

товариша», «Портрет», «Хто це?», «Асоціації»), які сприяли формуванню 

вмінь адекватно, неупереджено й точно сприймати особистісні властивості та 

поведінку товаришів, за зовнішніми ознаками правильно розуміти їхній стан, 

мотиви й переживання; мовленнєві («Мікровикладання», «Однохвилинний 

виступ», «Ритор», «Скоромовки» та інші), що передбачали збагачення 

лексичного запасу, підвищення культури мовлення студентів, озброювали 

майбутніх учителів вербальними засобами впливу на аудиторію; емоційно-

регулятивні («Конфлікт», «Релаксація», «Допоможи собі сам»), що 

передбачали опанування студентами вмінь прийняття обґрунтованих із 
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погляду професійної етики, педагогічно доцільних рішень, умінь 

саморегуляції, запобігання й вирішення конфліктів; креативні 

(«Альтернатива», «А я не згоден» тощо), спрямовані на розкриття творчого 

потенціалу студентів у розв’язанні проблем морально-етичного виховання, 

адже в такий спосіб майбутні вчителі мали можливість висловлювати нове 

бачення проблеми, пропонувати альтернативи її розв’язання; рефлексійні 

(«Оціни свої дії», «Експерт»), які актуалізували особистісні та групові 

мотиви етичної поведінки в різноманітних видах діяльності, вимагали 

етичного аналізу ситуації й давали можливість самому студенту або групі 

студентів, педагогу визначити ті професійні якості й уміння студента, які 

вимагають особливої уваги в контексті формування етичної компетентності; 

ситуації-тренінги («Знайди пару», «Передача інформації», «Невербальні 

етюди» тощо), які давали можливість майбутнім учителям оволодівати 

різними професійно-етичними вміннями в конкретних ситуаціях спілкування. 

Занурення в уявні ситуації давало можливість студентам програвати 

різні ролі, добровільно погоджуючись на виконання певних функцій, правил, 

формуючи власну професійно-етичну позицію, систему життєвих і 

професійних цінностей, уявлень і понять.  

Навчально-наукова та науково-дослідна діяльність студентів.  

Навчально-наукова діяльність майбутнього вчителя в педагогічному 

процесі дозволяє перенести акцент із навчання як процесу пасивного, 

репродуктивного засвоєння знань на навчання як процес активного 

продуктивного пізнання. Вона сприяє розвитку пізнавальної активності та 

творчого мислення, наукової ерудиції, набуттю навичок ведення наукової 

роботи, експериментальних досліджень, розвиває творче мислення, 

індивідуальні здібності, дослідницькі навички майбутнього вчителя, його 

наукову інтуїцію, глибину міркувань, творчий підхід до сприйняття наукових 

знань, практичне застосування їх для вирішення педагогічних завдань і 

наукових проблем, а також виховує вміння працювати в колективі, команді 

[333]. Отже, у процесі навчально-дослідницької діяльності не лише 
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формується творчий потенціал майбутнього вчителя й визначаються його 

наукові інтереси, але й розвиваються професійно-етичні вміння та якості: 

адекватна самооцінка, відповідальність, вольові якості, наполегливість у 

досягненні мети, самоконтроль, самоорганізованість, уміння взаємодіяти 

відповідно до норм професійної етики. Зазначені можливості навчально-

дослідницької діяльності, таким чином, необхідно актуалізувати в процесі 

формування етичної компетентності майбутнього вчителя.  

У зв’язку з цим у навчальний процес упроваджували: 

- елементи дослідження етичних проблем на лекціях, семінарах, 

практичних, лабораторних заняттях; 

- завдання дослідницького характеру під час проходження 

педагогічних практик; 

- виконання домашніх завдань з елементами моделювання й наукової 

творчості.  

Такі заходи сприяли прищепленню студентам умінь і навичок 

професійно-етичного мислення й аналізу. Розробка раціонального 

використання методів дослідження в процесі занять давала змогу поглибити 

професійну спрямованість навчання й підвищити рівень етичної 

компетентності студентів. 

Залучення студентів до науково-дослідної діяльності визначено 

нормативно-правовими актами щодо організації наукової й освітньої 

діяльності в Україні, зокрема, загальними положеннями «Національної 

доктрини розвитку освіти», законами «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». 

У концепції вищої освіти визначено, що одним з основних завдань є не 

тільки формування вмінь самостійної діяльності, створення у вищому 

навчальному закладі необхідних умов для розвитку в студентів творчих 

здібностей, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час 

навчання у вищій школі, так і в подальшій професійній діяльності, а й 

розвиток потенційних її здібностей. Значний ресурс щодо вирішення 
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означених завдань має науково-дослідна робота, що може розглядатися як 

один із засобів розвитку потенціалів особистості студента в сучасних умовах, 

у тому числі морально-етичного, що в цілому забезпечує якісну підготовку 

майбутнього фахівця.  

Головне призначення науково-дослідної роботи студентів у процесі 

формування етичної компетентності студентів, на нашу думку, полягає в 

забезпеченні: 

а) прищеплення студентам початкових систематичних навичок 

виконання теоретичних та експериментальних науково-дослідних робіт із 

питань професійної етики вчителя; 

б) поглиблення етичних знань студентів; 

в) розвитку в студентів творчого, аналітичного професійно-етичного 

мислення; 

г) вироблення вміння залучати теоретичні знання для розв’язання 

певних практичних завдань;  

ґ) навчання методики й способам самостійного вирішення наукових і 

технологічних завдань етичного характеру; 

д) оволодіння студентами науковими методом пізнання, поглибленого 

й творчого засвоєння етичних знань; 

е) формування в студентів потреби й умінь самостійно поповнювати 

етичні знання. 

Наукову роботу студентів розглядаємо як засіб, що сприяє розвитку 

особистості в усіх сферах її діяльності, у тому числі етичної. 

Для нашого дослідження важливими є думки вчених, зокрема 

В. Вернадського, Ю. Бабанського, І. Демичевої та інших, стосовно наукової 

діяльності майбутніх учителів. Науковці наголошують, що майбутній 

учитель повинен проявляти зацікавленість у наукових пошуках істини, бути 

спроможним створювати й утілювати в життя наукові думки, тому що 

здобуття людиною наукових знань, формування наукової думки сприяють 

розкриттю особистісного й професійного потенціалу, а також сприяють 
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створенню нової наукової думки [333]. 

Науково-дослідна робота як складова частина підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури спрямована на підвищення професійного рівня 

студентів, розвитку в них умінь творчого розв’язання професійних завдань 

етичного характеру.  

Навчально-дослідна й науково-дослідна робота впливає на етичну 

підготовку студентів у тому разі, коли організована так, щоб сприяти вияву 

таких якостей, як сумлінність, наполегливість, активність, комунікабельність, 

допомагає молоді орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, добирати 

джерела для пізнання цікавих явищ, знаходження зразків поведінкової 

діяльності, підтвердження правильності чи неправильності своєї життєвої 

позиції тощо. Ці види робіт стимулюють розвиток оціночних суджень, 

допомагають виробленню власної думки щодо ставлення до всього 

навколишнього.  

Позааудиторна виховна робота. У процесі організації виховної 

роботи враховували індивідуальні інтереси та схильності студентів, 

відповідно до чого групували майбутніх учителів за інтересами для 

проведення заходів, які для них були найбільш бажаними й очікуваними. 

Студенти, об’єднані спільністю поглядів, досягають значно більше, ніж ті, 

які не є носіями ідей, цінних для найближчого оточення [333]. Позааудиторна 

виховна робота створює умови, у яких студенти мають можливість 

демонструвати свої інтелектуальні, морально-етичні можливості, 

удосконалювати їх, сприяють виявленню лідерів, дають можливість іншим 

студентам порівнювати, розвивати або вдосконалювати особистісні якості. 

Етичність взаємодії при організації позааудиторної виховної роботи 

забезпечували через постановку єдиної для всіх мети й зосередження уваги 

студентів на різних аспектах її реалізації, а саме на формуванні ціннісних 

орієнтацій, мотиваційно-етичного потенціалу майбутніх учителів, посиленні 

дисципліни всіх студентів, їхньої цілеспрямованої орієнтації на дотримання 

етичних норм життя в умовах ВНЗ, держави, що зумовлює вдосконалення 
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морально-етичних якостей особистості.  

Підвищенню етичної компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури значною мірою сприяла участь в органах студентського 

самоврядування.  

Важливим напрямом у роботі студентського самоврядування були 

організація й проведення заходів, які орієнтовані на розвиток моральних і 

професійно-етичних якостей студентів. Традиційними заходами в цьому 

аспекті були загальноуніверситетські заходи: ушанування пам’яті 

В. Сухомлинського, Сковородинівські читання, Тиждень А. Макаренка, 

Конкурс педагогічної майстерності та інші.  

Досить ефективними виявилися індивідуальні доручення й завдання 

студентам, що давали можливість формувати в майбутніх учителів такі 

морально-етичні якості, як доброчинність, відповідальність, ініціативність. 

Також студентів усіх експериментальних груп стимулювали до участі у 

волонтерському русі, який останнім часом набуває все більшого поширення. 

Доручення, які виконували студенти, були пов’язані з наданням 

психологiчної, моральної, емоційної, побутової допомоги дітям, інвалідам, 

літнiм людям та іншим верствам населення, які потребували пiдтримки. Так, 

наприклад, волонтери ХНПУ імені Г. С. Сковороди об’єдналися в 

організацію волонтерського руху «Злагода». Свою діяльність організація 

розгорнула в Обласному будинку дитини № 2, Мiському будинку дитини 

№ 1, Дитячому будинку змішаного типу, обласному притулку «Гармонія», 

школі-інтернаті для дітей із затримкою психiчного розвитку, школі-інтернаті 

для сліпих дітей імені В.Г. Короленка та інших. 

Крім психолого-педагогічної роботи з дітьми, що потребують 

підтримки й сприяння в особистісному розвитку, учасники волонтерського 

загону «Злагода» працювали з ветеранами війни, студентами-сиротами, 

студентами-інвалідами, а також брали активну участь у реалізації проектів 

природоохоронної діяльності (екологічні суботники, «круглі столи», диспути 

до Всесвітнього дня Землі, Всеукраїнський екологічний місячник «Мій 
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університет – моя оселя»), у проектах, орієнтованих на формування 

здорового способу життя (акція «Ні наркотикам!»).  

На база Центру соцiальних служб для сім’ ї, дітей і молоді Ленінського 

району м. Харкова студенти-волонтери проводили iндивiдуальнi 

консультацiї, здійснювали соціальне інспектування сімей,  брали активну 

участь в підготовці та проведенні групових заходiв для різних категорiй 

клієнтів Центру, у польових маршрутах з метою профiлактики ВІЛ/СНІДу 

серед школярів, вивчали документацію тощо.  

У процесі виконання різноманітних доручень студенти набували 

досвіду етичної поведінки. Тому при організації роботи студентського 

самоврядування прагнули, щоб студенти відчувати й бачили практичну 

значущість своєї діяльності.  

Участь у студентських об’єднаннях суттєво сприяла підвищенню 

етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.  

На факультеті фізичного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди вже 

багато років діють студентські клуби «Толерант», «Інь-Янь», «Ритор», 

«Харизма», «Інтелект», «Альтернатива», «Педагогічне коріння», «Діалог», 

«АІС», «Громадянин».  

Розширення кола спілкування шляхом залучення студентів до участі в 

позааудиторній виховній діяльності є важливим фактором етичного 

самовдосконалення майбутнього вчителя. Якщо студент спілкується в 

обмеженому колі, відбувається гальмування його самовдосконалення, що 

призводить до певного нівелювання морально-етичних якостей майбутнього 

вчителя. З огляду на отримані результати,плануємо  у перспективі вийти до 

створення на факультеті студентського центру як консультативного й 

консолідуючого органу.   

Із метою підведення підсумків у роботи майбутніх учителів у 

різноманітних студентських об’єднаннях (гуртках, клубах тощо) була 

проведена студентська науково-практична конференція, під час якої увага 

була акцентована на проблемі етизації взаємостосунків суб’єктів 
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педагогічного процесу. 

Також на факультетах, де проводився експеримент, було створено 

студентський дискусійний клуб «Лідер». Слід підкреслити, що провідним 

принципом організації роботи клубу був принцип самодiяльності й 

самоуправлiння, які передбачали виявлення студентами  ініціативи щодо 

визначення змісту роботи, що стимулювало  зацікавленість студентів у 

проблемах етичного спрямування, сприяло розвитку в майбутніх учителів 

етичних умiнь і якостей. Так, для визначення тематики роботи клубу провели 

анкетування студентів із метою виявлення кола проблем, які є для них 

найбільш важливими не тільки в аспекті підвищення їх підготовки до участі в 

студентському самоврядуванні, а й у напрямі формування етичної 

компетентності як професійно значущої складової готовності майбутнього 

вчителя фізичної культури до педагогічної діяльності. 

На засіданнях клубу широко застосовували дискусії («Етична культура 

вчителя»), ділові ігри («Проведення ділових нарад», «Педагогічний 

консиліум», «Я – учитель і вихователь»); забезпечували створення, аналіз, 

розв’язання, моделювання та програвання різноманітних імітаційних 

ситуацій, які можуть виникати в роботі студентів-організаторів («Прийняття 

рішення», «Стратегія усунення конфліктів» тощо). 

На заняттях клубу студенти обговорювали різноманітні етичні ситуації 

з життя. На перших етапах такої роботи відбиралися стандартні ситуації, які 

є найбільш поширеними для студентства.  Після відпрацювання вмінь на 

репродуктивному рівні студентів залучали до вирішення більш складних 

професійних і життєвих ситуацій етичного характеру, які вже вимагали від 

них виявлення етичних знань і вмінь на конструктивному і творчому рівнях.   

Ефективним для вирішення поставлених завдань виявилося 

використання професійно орієнтованих тренінгів, які дали можливість 

студентам навчитися об’єктивно зіставляти свій потенціал і зовнішні вимоги 

до поведінки й спілкування відповідно до етичних норм, критично ставитися 

до своїх якостей і вчинкiв, правильно оцінювати свої невдачі й успіхи й 
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аналізувати їх причини, ставити перед собою посильні цілі, розбудовувати 

етичні взаємини з iншими з урахуванням їх потреб і прагнень. Така робота 

дозволяла студентам більш об’єктивно оцінювати свої досягнення в 

контексті оволодіння етичною компетентністю, етичність взаємин з іншими 

людьми, що давало змогу майбутньому вчителю організувати ефективний 

процес свого професійного становлення й, зокрема, позитивно впливало на 

формування в нього професійно-етичних якостей (відповідальності, 

толерантності, взаємодопомоги, ініціативності, активності, товариськості) 

[126]. 

Оскільки успішність роботи студентів-лідерів значною мірою залежить 

від відчуття ними психологічного комфорту пiд час взаємодії з іншими 

учасниками процесу, значну увагу на заняттях клубу було приділено 

опануванню майбутнiми вчителями правил спiлкування, які дають 

можливість налагодити плідну, доброзичливу взаємодiю з партнерами по 

сумiсній дiяльностi або спілкуванню. Зокрема студентам рекомендувалося 

під час дiлової взаємодії з іншими людьми дотримуватися таких  

принципів [195]: 

• раціональнiсть (стриманість, витримка є необхідними передумовами 

для успішної комунiкації людини з iншими особами та прийняття 

правильних рішень у будь-яких ситуаціях); 

• розумiння (важливо уважно слухати партнера по спiлкуванню та 

намагатися правильно трактувати його позицію); 

• інiцiативнiсть (для того, щоб установити комунiкативний контакт із 

певною особою, необхiдно самому виявляти активність і зацікавленість у 

спілкуванні з нею); 

• вірогідність (ураховуючи, що помилкова iнформація негативно 

впливає на репутацію особистості й суттєво послаблює силу аргументації в 

дискусії, важливо використовувати тільки перевірені дані з достовірних 

джерел, у правильності яких партнери можуть переконатися); 
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• уникнення наставницького тону (не допускати під час спілкування 

повчальних iнтонацій, пам’ятати, що основним методом залучення iншої 

особи на свої позиції є переконання); 

• прийняття (намагатися сприйняти та прийняти позицiю свого 

партнера, знайти в нiй певні позитивні аспекти, що дає змогу швидше прийти 

до взаємоприйнятих рішень).  

Ефективним засобом формування етичної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури з огляду на специфіку їхнього фаху була участь 

студентів у загальноуніверситетських і загальнофакультетських спортивно-

масових заходах (проведення спортивних свят із нагоди Дня фізкультурника, 

Дня фізичної культури і спорту, Всесвітнього дня футболу; Посвята в козаки, 

День здоров’я, туристичні походи та ін.). Підготовка до них заходів 

стимулювала 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.  

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).  

Особлива увага була приділена організації проходження студентами 

всіх видів педагогічної практики (пропедевтичної – ІІ-ІІІ курс, професійно-

педагогічної – IV-V курс), яка дала студентам можливість випробувати й 

оцінити власний рівень етичної компетентності, проявити значущі для 

професійно-педагогічної діяльності особистісні етичні якості, визначити та 

скорегувати власний стиль поведінки відповідно до професійної етики в 

реальних шкільних умовах.  
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У процесі формування етичної компетентності студентів прагнули 

застосувати всі можливості педагогічної практики – змісту, форм, 

запланованого результату. Освітній процес під час практик орієнтували не 

стільки на оволодіння студентами окремими техніками й технологіями, 

скільки на створення умов, необхідних для вироблення й подальшого 

вдосконалення студентами власного стилю професійної діяльності 

відповідно до норм професійної етики. 

Зміст практики, її організацію орієнтували на досягнення 

запланованого результату, який вбачали в підготовці студентів до прийняття 

етично адекватних рішень у різноманітних професійних ситуаціях, у 

розвитку етичного мислення студентів, їх здатності до етичної саморефлексії.  

Для  усвідомлення майбутніми вчителями ціннісної значущості етичної 

компетентності для ефективного здійснення професійної діяльності, 

вироблення в них етичних умінь на установчій конференції з педпрактики 

студентів орієнтували на ті аспекти практики, які були пов’язані з 

проблемами професійної етики, а також морального виховання школярів.  

Під час проходження педагогічних практик після ознайомлення з 

досвідом виховної роботи школи в цілому, окремих вчителів і класних 

керівників  студентам пропонували такі завдання: скласти психолого-

педагогічну характеристику учня; скласти план бесіди з учнем для з’ясування 

причин девіацій у його поведінці;  провести бесіду з батьками "важкого" 

учня; підготувати та провести батьківські збори (наприклад, на тему 

"Причини конфліктів батьків і дітей"); розробити власну модель етичної 

взаємодії з учнями, членами педагогічного колективу. 

Спілкуючись з учнями, студенти-практиканти  прагнули налаштувати 

плідні стосунки з вихованцями, створюючи атмосферу взаємоповаги й 

довіри. Тим самим студенти намагалися попередити виявлення девіацій у 

поведінці школярів, а також виникнення проблемних, конфліктних ситуацій. 

Кожному  студенту-практиканту пропонували заповнити «Щоденник 

педагогiчних спостережень». Студентів переконували в необхідності 
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неформального виконання цього завдання, оскільки завдяки глибокому 

педагогічному спостереженню майбутні вчителі оволодівають вміннями  

фіксувати інформацію про наявний рівень вихованості школярів, 

прогнозувати і відстежувати  подальші зміни, яких зазнають учні в процесi 

виховної роботи; формувати оцінні судження учнів про себе й інших людей; 

аналізувати власні ї досягнення й прорахунки, порушення норм професійної 

етики у взаємодії з учнями й іншими суб’єктами педагогічного процесу. Щоб 

така робота студентів не була формальною, у кінці кожного тижня 

результати спостережень обговорювались на студентських «педагогічних 

консиліумах», а «Щоденники педагогічних спостережень» перевірялись і 

оцінювались методистами. 

Студенти, які проходили практику в ЗОШ № 116, запропонували учням 

завести «Щоденник добрих справ», де б вони могли записувати свої добрі 

справи, суспільно корисні дії й вчинки, а також фіксувати «погані» вчинки. 

Результати такої роботи обговорювали з кожним учнем індивідуально. При 

цьому студенти набували досвіду етичної взаємодії з різними групами учнів, 

у тому числі з «важкими», умінь виховного впливу на вихованців.  

Під час педагогічних практик майбутні вчителі фізичної культури  

проводили індивідуальну роботу з кожним учнем з урахуванням його 

індивідуальних і вікових особливостей. При цьому особливу увагу студенти-

практиканти приділяли морально-етичному вихованню учнів, намагаючись 

бути для них прикладом етичної поведінки, адже вчитель виховує 

насамперед тим, як він сам мислить і говорить, відчуває та діє.  

Майбутнім учителям радили ще раз перечитати праці К. Ушинського, 

П. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі та інших 

видатних педагогів, звертаючи увагу до висвітлення в доробку педагогів тих 

питань, які для майбутніх педагогів були актуальними під час педагогічної 

практики. Увагу студентів також звертали на те, що корифеї педагогічної 

справи вважали основою морального виховання гуманні, етичні стосунки 

між дітьми й дорослим, такі виховні впливи на зростаючу особистість, які 
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ґрунтуються на шанобливому, довірливому, лагідному ставленні до 

зростаючої особистості. 

У спрямуванні майбутніх учителів фізичної культури на вироблення 

правильної системи етичних відносин з суб’єктами освітнього процесу було 

поєднано два підходи: інтелектуальний (розумовий) і поведінковий 

(вчинковий).  

У процесі педагогічних практик студенти спрямовували свою роботу 

на ознайомлення учнів з узагальненими морально-етичними та правовими 

нормами та правилами поведінки, які є загальноприйнятими в суспільстві та 

які у відповідному віці діти можуть і мають засвоїти, а також створювали 

такі умови діяльності школярів, за яких вони могли б користуватися 

набутими знаннями й виявляти моральні якості. 

На уроках і в позакласній діяльності школярів студенти-практиканти 

прагнули  створити для вихованців ситуації успіху, що давало можливість 

пережити зростаючій особистості почуття відповідальності, власної гідності.  

Студенти ІV-V курсу під час педагогічних практик отримували 

завдання науково-дослідницького характеру (виконати мікродослідження з 

діагностики рівня сформованості морально-етичної культури учнів, 

перевірити окремі способи її формування тощо). Результати виконання 

досліджень, які проводили студенти-практиканти,  обговорювалися на 

підсумкових конференціях з педпрактики, а також на студентських науково-

практичних конференціях. Наші спостереження під час проведення 

експериментальної роботи дали підстави для висновку, що виконання 

науково-дослідних завдань  значно вплинуло на всі компоненти етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури: значно підвищився 

професійний інтерес у цілому й інтерес до етичних проблем зокрема, 

розширився «професійно-етичний кругозір», удосконалилися 

інтелектуально-аналітичні вміння тощо.   

Після закінчення практики на факультетах відбувалася презентація 

фрагментів уроків і виховних заходів, у яких майбутні вчителі акцентували 
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увагу на етичних аспектах дій суб’єктів педагогічного процесу.  

Рефлексивно-корегувальний етап. Мета цього етапу полягала в 

залученні студентів до рефлексивної діяльності в процесі професійної 

підготовки, корекції змісту, форм і методів формування етичної 

компетентності студентів на основі оцінки викладачем і самооцінки 

майбутніми вчителями сформованості цієї компетентності. 

Реалізація мети рефлексивно-корегувального етапу розробленої 

системи вимагала вирішення таких завдань: 1) стимулювання студентів до 

самоаналізу та самооцінки власної діяльності; 2) допомога майбутнім 

учителям  в організації професійного самовиховання; 3) оволодіння 

студентами методикою педагогічної діагностики, рефлексивного аналізу 

власної діяльності й поведінки і дій та поведінки інших; 4) унесення коректив 

до організації подальшої роботи  викладачів  і студентів з урахуванням 

виявлених недоліків і прорахунків. 

Для вирішення цих завдань на заняттях  студентів залучали до аналізу 

й оцінювання відповідей товаришів, конструктивного аналізу індивідуальної 

та колективної діяльності, виявлення спірних питань; помилок, знаходження 

способів їх усунення в подальшому. Під час самостійного опрацювання 

навчального матеріалу студенти здійснювали самоаналіз власної діяльності, 

отримували завдання самодіагностики, на основі якої вони вносили 

корективи у свою діяльність, здійснювали самоменеджмент своїх дій і 

поведінки з акцентуванням уваги на етичних аспектах.  

Студентів експериментальних груп під час вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу, фахових дисциплін і спецкурсу «Етична 

компетентність учителя фізичної культури», проходження педагогічних 

практик активно залучали до рефлексивно-оцінної діяльності (аналіз та 

оцінка відповідей і доповідей товаришів, аналіз практичних дій та етичної 

поведінки одногрупників під час вирішення проблемних ситуацій, 

розв’язання конфліктних ситуацій тощо).   

Як вже зазначали, рефлексивно-корекційні вміння майбутнього вчителя 



318 

 

 

 

фізичної культури необхідно передбачають уміння здійснювати рефлексійні 

дії,  пропедевтичну й корекційну роботу з учнями. З огляду на це та з 

урахуванням висновків, що були зроблені на підставі аналізу наукової 

літератури [126; 132; 280; 286; 438], студентам було запропоновано скласти 

«Дорожню карту професійного самовдосконалення» (програми професійного 

самовиховання), спрямованої, зокрема, на запобігання порушень професійної 

етики та корекції моральної поведінки.  

Студентам було запропоновано використовувати під час складання цієї 

програми такі способи й прийоми:  

• проектування виконання проблемного завдання; 

• проведення аналізу, узагальнення, систематизації й інших розумових 

операції при аналізі власної поведінки й поведінки інших у контексті етики; 

• опертя на власний досвід і інформацію з життєвих ситуацій; 

• наукове пояснення педагогічних ситуацій на основі положень 

професійно-педагогічної етики; 

• висунення пропозицій щодо підвищення в себе рівня етичної 

компетентності. 

«Дорожні карти професійного самовдосконалення», складені 

студентами, обговорювалися на кураторських годинах. На основі таких 

«дорожніх карт» разом зі студентами було розроблено п’ять типів 

проблемних орієнтирів щодо подальшого професійно-етичного 

самовдосконалення.  

В основі першого типу лежать усвідомлювані утруднення студентів в 

оволодінні способами вирішення проблемних ситуацій взаємодії (конфліктні 

ситуації, педагогічні колізії, ситуації морального вибору, ситуації ризику). 

Другий тип спрямований на усвідомлення студентами необхідності 

поглиблення всієї сукупності етичних знань. 

Третій тип передбачає виявлення суперечності між етичними знаннями 

та їх утіленням у практичних діях, учинках, поведінці. 
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Основа четвертого типу – оволодіння оцінними вміннями власної 

діяльності та діяльності інших. 

Наступний тип проблемних орієнтувань передбачає, що майбутній 

вчитель фізичної культури усвідомлює необхідність і можливість пошуку,  

розробки нестандартних шляхів корекції власної етичної компетентності. 

У процесі аналізу утруднень, яких зазнавали студенти  під час 

складання «дорожніх карт», було відзначено, що педагогічні цілі формування 

в майбутніх учителів уміння самостійно бачити проблему й спрямовувати 

свою інтелектуальну  діяльність на її розв’язання найбільш ефективно 

реалізуються, якщо завдання мали творчий характер й мали практичну 

значущість, що стимулювало виявлення студентами професійно-пізнавальної 

активності.  У процесі опитування студентів з’ясували, що такі завдання 

спонукали їх подивитися на проблему професійного самовиховання, у тому 

числі самовдосконалення етичної к компетентності, під іншим кутом зору, 

спонукали до пошуку оригінальних ідей, розмірковування над сучасними 

педагогічними проблемами, «зазирнути у власне професійне завтра». 

Вагоме значення для вдосконалення етичної компетентності мала 

підготовка рефератів, у яких узагальнювався етичний досвід студентів, 

набутий упродовж професійної підготовки. 

На зазначеному етапі запроваджували навчально-тренувальні завдання, 

що вирішувалися на основі проблемно-орієнтовного підходу, в основі якого 

лежить психологічна теорія розвитку мислення, розроблена  А. Матюшкіним 

і М. Махмутовим. Згідно з цією теорією «пусковим механізмом» (початковим 

етапом) розумового процесу є усвідомлення студентом проблеми, яка 

вимагає вирішення. Основою змісту розв’язуваної проблеми в контексті 

нашого дослідження є етична компетентність майбутнього вчителя фізичної 

культури. Метою проблемно-орієнтовного підходу є актуалізація й розвиток 

творчих ресурсів студента щодо самостійного осмислення проблем 

професійно-педагогічної діяльності, а також щодо прийняття правильних 

рішень щодо їх розв’язання, що є вельми важливим для формування в 
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майбутніх учителів фізичної культури етичної компетентності. Відповідно до 

вказаного підходу роботу проводили за такими етапами: 

1) визначення проблемних питань щодо самовдосконалення етичної 

компетентності студентів; 

2) генерування ідей для вирішення означених питань; 

3) колективне обговорення. 

Такий підхід виявився ефективним, на наш погляд, тому, що при ньому 

вдалося отримати позитивну динаміку не лише в найбільш обізнаних і 

підготовлених студентів (групи Е1 і Е2), а й у "проблемних студентів" (групи 

Е3 і Е4).   

На цьому етапі проводили діагностику результатів упровадження 

розробленої системи, з урахуванням виявлених прорахунків і недоліків 

коригували подальшу діяльність щодо вдосконалення процесу формування 

етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, а також 

прагнули до усунення труднощів, що виникають у студентів у зв’язку із 

застосуванням етичних знань і вмінь у різних видах професійної підготовки, 

до надання майбутнім педагогам необхідної для цього педагогічної 

підтримки й допомоги. Для усунення виявлених утруднень для студентів 

щотижня проводили індивідуальні консультації. У разі необхідності 

індивідуальні консультації проводили і для викладачів і кураторів. 

Із метою самопізнання та самовизначення студентів навчали 

здійснювати самодіагностику. Для цього ознайомлювали їх із різними 

видами діагностичного інструментарію, а також розробили для них завдання, 

за допомогою яких можна проводити самоаналіз знань і вмінь.  

Проведена експериментальна робота підтвердила висновки вчених, 

результати освітньої практики педагогічних ВНЗ України й останніх 

дисертаційних робіт із проблеми морально-етичного виховання студентської 

молоді стосовно того, що найбільш оптимальними засобами, які ефективно 

впливають на морально-етичну поведінку, є заняття фізичними вправами, 

участь у спортивно-масовій роботі, заняття в спортивних секціях, а також 
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культурно-освітня й інформаційно-просвітницька робота, засоби 

фізкультурно-спортивної інформації, зустрічі з відомими спортсменами, 

самовиховання та самовдосконалення. Поєднання новітніх і традиційних 

виховних засобів було апробоване в процесі експериментальної роботи в 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди на факультеті фізичного виховання. 

Великі можливості для корекції морально-етичної поведінки мають 

заняття фізичною культурою й спортивна діяльність, наявність постійних 

тісних контактів зі студентами та емоційності взаємин, що відкриває перед 

викладачем можливості для створення необхідних виховних ситуацій. Такі 

ситуації мають місце в умовах суперництва, що вимагає поваги до суперника, 

дотримання певних правил, норм спортивної й педагогічної етики. Зміст 

занять фізичною культурою й спортом включає фізичні вправи, змагання, 

естафети, які мають значний потенціал для виховання морально-етичних 

якостей − поваги до слабкого, почуття обов’язку й відданості, відповідальності, 

дисциплінованості, почуття власної гідності, гордості, совісті. 

Безперечно, процес фізичного виховання й спорту вимагає вияву 

морально-вольових зусиль, а самі заняття фізичною культурою й спортом 

сприяють вихованню позитивних рис характеру та корекції моральної 

поведінки. Зазвичай у процесі навчальних занять із фахових дисциплін і 

занять спортом, фізичними вправами проявляються такі основні типи 

морально-вольових зусиль [377]:  

• морально-вольовi зусилля при концентрації уваги (подолання таких 

відволiкаючих чинників, як суперники, публiка); 

• морально-вольовi зусилля при iнтенсивних м’язових напруженнях 

(м’язові напруження, якi проявляються у виконанні фiзичних вправ, 

перевищують рiвень звичайних, проявляються в iгровій і змагальнiй 

дiяльності); 

• морально-вольовi зусилля, пов’язані з необхiдністю подолання втоми 
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під час тренувань, змагань; 

• морально-вольові зусилля, пов’язанi з подоланням негативних 

емоцій (страху, невпевненості, розгубленості), які виникають унаслiдок 

психологiчних травм, зустрічі із сильнiшими суперниками; 

• морально-вольові зусилля, пов’язані з дотриманням певного режиму 

дня, тренування й харчування. 

У процесі всіх етапів експериментальної роботи намагалися 

культивувати в студентів потребу в самокорекції етичної поведінки. 

Реалізація цієї потреби вимагала забезпечення синтезу внутрішніх умов, що 

позитивно впливають на процес удосконалення особистості. Для корекції 

етичної поведінки майбутніх учителів фізичної культури проводили роботу з 

формування в студентів моральних понять і переконань, виховання й 

розвитку в них моральних почуттів, прищеплення їм навичок і звичок 

морально-етичних дій, виховання і закріплення в них позитивних рис 

характеру, формування потреби в самовдосконаленні й самовихованні. 

Процес корекції моральної поведінки студентів (це найбільшою мірою 

стосувалося студентів групи Е4) передбачав пошук і виявлення системи 

засобів фізичного виховання, які б забезпечували розвиток і вдосконалення 

названих компонентів моральної поведінки особистості.  

Процес корекції моральної поведінки пов’язаний із необхідністю 

використання методів заохочення й покарання, привчання й управляння, які 

сприяють прояву й закріпленню необхідних і гідних способів поведінки. 

 

4.2.  Аналіз  результатів експериментальної  роботи 

 

Метою аналізу результатів педагогічного експерименту було 

підтвердження чи спростування гіпотези дослідження, завданнями – 

порівняти дані, отримані засобами педагогічного моніторингу в процесі 

тривалого і цілеспрямованого відстеження перебігу й результатів процесу 
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професійної підготовки, спрямованого на формування в майбутніх учителів 

фізичної культури етичної компетентності за допомогою використання 

комплексу  діагностичного інструментарію (див. п. 3.3.), проаналізувати 

причини приросту або зменшення величини показників динаміки рівнів 

сформованості у студентів досліджуваної якості. 

Для вирішення вказаних завдань необхідно було виявити кількісні та 

якісні зміни компонентів етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури як результату впровадження в процес професійної 

підготовки розробленої, науково обґрунтованої, експериментально 

перевіреної науково-методичної системи за визначеними критеріями:  

мотиваційно-аксіологічним; емоційно-афективним; світоглядно-

когнітивним; поведінково-регулятивним; рефлексивно-корекційним. 

Визначення ефективності експериментальної роботи за мотиваційно-

аксіологічним критерієм передбачало здійснення аналізу змін: 

1) у рівнях сформованості  професійно-етичної спрямованості;  

2) у характері ставлення до оволодіння етичною компетентністю. 

 Для того, щоб простежити динаміку  професійно-етичної 

спрямованості студентів необхідно було визначити зміни, які відбулися в 

їхній мотиваційно-потребнісній сфері, і передусім, у професійно-етичних 

потребах майбутніх учителів фізичної культури, характері навчальної 

мотивації, професійно-пізнавальних інтересах і цінностях.  

На основі узагальнення даних щодо сформованості моральної 

спрямованості було з’zсовано, що в студентів усіх експериментальних груп 

наприкінці експериментальної роботи більш вираженими стали такі етичні 

потреби і мотиви, як:   

• потреба допомагати людям (Е1: 70 %; Е2: 64 %; Е3: 66,7 %; Е4: 

58,3 %);  

• бажання творити добро, благодійні вчинки (Е1: 71,5 %; Е2: 71,5 %; Е3: 

62,5 %; Е4: 58,3 %);   
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• потреба у співчутті, у співпереживанні (Е1: 98,8 %; Е2: 87 %; Е3: 

71,9 %; Е4: 75,7 %);  

• відчуття відповідальності, обов’язку щодо дотримання моральних 

норм поведінки з товаришами (Е1: 78,5 %; Е2: 69,5 %; Е3: 64,1 %; Е4: 63,5 %); 

•  почуття милосердя (Е1: 70 %; Е2: 64 %; Е3: 66,7 %; Е4: 47,8 %);  

• потреба піклуватися про живу природу (Е1: 78,5 %; Е2: 87 %; Е3: 

84,1 %; Е4: 75,7 %); 

•  прагнення чуйного ставлення до рідних і близьких, обов’язок перед 

членами сім’ ї та друзями (Е1: 98,8 % %; Е2: 92,5 %; Е3: 93,3%; Е4: 77,4 %).  

Як свідчать наведені дані, кінцеві показники у сформованості етичних 

потреб у всіх експериментальних групах суттєво не відрізняються, що, на 

нашу думку, пояснюється педагогічно правильним педагогічним супроводом 

досліджуваного процесу.   

Для виявлення соціальних, колективістських чи індивідуалістських 

мотивів навчання студентів у різних видах діяльності (навчальній, 

позаудиторній, спортивних змаганнях тощо) створювали ситуації, у яких 

зіштовхувалися особистісні та групові (командні) інтереси  студентів: 

прагнення до особистої першості та бажання зробити свій внесок у 

досягнення мети загальної справи  (групи, команди), тобто перед майбутніми 

вчителями фізичної культури ставилась обов’язкова вимога свідомого вибору 

на власну користь або на користь колективу.  

Результати дослідження дають підстави свідчити, що більшість 

студентів усіх експериментальних груп у ситуації вибору не підтвердили 

раніше виявлені індивідуалістичні, егоїстичні мотиви.: значна кількість 

студентів продемонструвала більш високий рівень широких соціальних, 

колективістських ніж індивідуалістських  мотивів професійної підготовки. 

Так, прирости цих показників склали в групі Е1  +26,3 %, у групі Е2 +28,5%,  

у групі Е3 +43,3 %, у групі Е4 +47,8 %.  Як бачимо, особливо помітні зміни 

відбулися в групах Е3 і Е4, що пояснюється низькими показниками на 
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констатувальному етапі й подальшим забезпеченням диференційованого 

супроводу процесу формування етичної компетентності студентів.  

Кількість  студентів,  які у відповідях  виражали  протест проти 

загальноприйнятих норм професійної етики, нігілізм у їх розумінні в 

експериментальних групах у середньому на зменшилась на 57,9 %. Тільки 4  

студенти з групи Е4 висловили думку, що немає необхідності завжди 

дотримуватися моральних норм у поведінці, оскільки в сучасному житті 

кожен сам вирішує власні проблеми, а тому має керуватися власними 

інтересами. У студентів інших експериментальних груп негативного 

ставлення до необхідності дотримання моральних норм і норм професійної 

етики не зафіксовано. 

Повторна діагностика пріоритетних професійно-етичних цінностей 

студентів за допомогою адаптованої  методики американського психолога  

М. Рокича  дала можливість вивчити особливості змін ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки. 

Слід відзначити, що для досить значної кількості студентів 

експериментальних груп Е1 і Е2 рангові позиції таких термінальних 

цінностей, як матеріальне забезпеченість, життя, сповнене розваг зайняли 

останні рангові позиції (14 і 15 місця) Водночас зазначені ціннісні орієнтації  

залишилася досить високими в групах Е3 і Е4 (у середньому 5 і 7 рангові 

позиції, відповідно). При цьому для значної кількості студентів в групі Е4 

(22,6 %)  орієнтація на матеріальну забезпеченість у професійній діяльності 

залишилася пріоритетною. Це пояснюємо тим, що незважаючи на проведену 

роботу не вдалося повністю зламати стійкі негативні стереотипи у свідомості 

студентів щодо справжніх професійно-педагогічних цінностей, які були в них 

сформовані на момент вступу в педагогічний ВНЗ. 

Серед інструментальних цінностей  рангові позиції змінили такі, як: 

• готовність прийти на допомогу (Е1 і Е2 з 5-ої рангової позиції 

перейшла на першу; Е3 – з 7 позиції на 4-ту; Е4 – з 10 позиції на 6-ту);  
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• відповідальність (Е1 з 7-ої рангової позиції перейшла на 2-гу; Е2 – з 

8-ої рангової позиції перейшла на 2-гу;  Е3 − з 9-ої рангової позиції перейшла 

на 3-тю; Е4 − з 11-ої рангової позиції перейшла на 5-ту).  

Отже, якщо на початку експерименту найбільш значущою для 

студентів групи Е3 і Е4 була можливість задовольнити власні бажання, яке 

дає влада, престижне соціальне становище, хороша освіта, гроші, упевненість 

у собі, то в кінці експерименту спостерігаємо якісні зміни у поглядах 

майбутніх учителів, у їхньому бажанні проявити себе у житті і професійній 

діяльності. Пояснюємо це тим, що студенти цих груп,  отримуючи 

цілеспрямовану педагогічну підтримку, переосмислили свої погляди на 

моральні норми, відчули радість від добрих вчинків, замислилися про те, що 

робить людину дійсно щасливою.  

Відзначимо, що до виявлення змін залучалися самі студенти, що є 

дієвим способом організації майбутніми вчителями самомоніторингу. Так, 

наприклад, на основі повторного використання діагностичного 

інструментарію (анкетування, тестування) кожен студент дописував 

домінуючі власні професійно-етичні потреби на даний момент та ті, які 

задовольнялися в процесі формування в них етичної компетентності, 

порівнював власні дані, отриманих на констатувальному етапі експерименту, 

аналізував самозміни в мотиваційно-потребнісній сфері. У такий спосіб нами 

відстежувалися ті етичні потреби студентів, появу яких стимулювали під час 

навчально-методичного забезпечення розробленої системи. У процесі 

самомоніторингу студенти переконувалися в тому, що для того, щоб 

задовольнити потреби, потрібно працювати ще й самостійно, напружувати 

внутрішній потенціал, проявляти силу волі.  

Узагальнені результати щодо зміни в рівнях професійно-етичної 

спрямованості студентів відбито в табл.  4.2. 
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Таблиця 4.2 

Динаміка рівнів сформованості професійно-етичної спрямованості 

студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 18,7 70,0 7,5 64,0 0 16,7 0 19,1 

Достатній 43,75 18,75 34,0 28,5 6,7 66,7 0 58,3 

Середній 37,5 11,25 58,5 7,5 50,0 14,1 47,8 17,4 

Низький 0 0 0 0 43,3 2,5 52,2 5,2 

 

Наприкінці формувального етапу експериментальної роботи в 

експериментальних групах спостерігалося розширення професійно-

пізнавальних інтересів майбутніх учителівфізичної культури і зміна  

рангового місця  номінальних і функціональних професійних цінностей. До 

пізнавальних інтересів майбутніх учителів, характерною ознакою яких була 

спрямованість на результат професійної підготовки (зацікавленість: 

досягненням успіху в спорті й майбутній професійній діяльності; 

підвищенням статусу,  виявленням турботи про інших; визнанням у 

студентській спільноті; особистою свободою як реалізацією потреби 

незалежності; отриманням винагороди) добавилися й інші пізнавальні 

інтереси, а саме: зацікавленість процесом розкриття та реалізації власного 

духовного потенціалу; прагнення до розуміння філософського змісту етичних 

категрій і норм професійної етики; зацікавленість змістом людинознавчих, 

культурологічних дисциплін (філософії, психології, педагогіки, 

культурології, педагогічної деонтології та ін.); етичними аспектами 

педагогічної діяльності; способами формування етичної компетентності, 

духовного саморозвитку). Пояснимо це тим, що в групах велась 
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цілеспрямована робота з удосконалення професійно-етичних потреб і 

мотивів професійної підготовки майбутніх учителів  фізичної культури, 

допомагали розкритися кожному студенту, знайти власні нереалізовані 

духовно-етичні потенції в різних видах життєдіяльності.  

У процесі моніторингу перебігу експериментальної роботи було 

виявлено покращення позитивно-активного ставлення студентів до 

оволодіння етичною компетентністю в усіх експериментальних групах (див. 

табл. 4.3). 

Як свідчать результати таблиці, найвищі результати досягнуто в групах 

Е1 і Е2, де кількість студентів з позитивно-активним ставленням до 

оволодіння етичною компетентністю на кінець експерименту склали 63,8 % 

та 67,5 % відповідно. Водночас слід підкреслити, що попри менш значущі 

результати в групах Е3 і Е4, слід підкреслити, що студенти цих груп 

ставилися до оволодіння досліджуваною компетентністю виключно активно-

егоїстично або індиферентно. 

На кінець експерименту студентів з таким ставленням до оволодіння 

етичною компетентністю в групах Е3 і Е4 майже не залишилося. Проте значна 

кількість студентів цих груп змогла зробити «зсув» лише до потенційного 

рівня ( прирости за цією номінацією склали в групах Е3 і Е4 відповідно 

+41,7 % і 48,7 %. Це дає підстави для рекомендацій з визначення подальших 

наукових розвідок щодо пошуку ефективних стратегій перетворення 

позитивно-пасивного ставлення студентів до оволодіння етичною 

компетентністю на позитивно-активне. На наш погляд, такі стратегії 

пов’язані з наданням персоналізованої допомоги студентам, а також із 

залученням студентів до моральної за характером позааудиторної виховної 

роботи,  активною участю студентів у волонтерській діяльності, благодійних 

акціях, які спрямовані на активне виявлення їхньої моральної позиції. 
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Таблиця 4.3 

Зміна характеру ставлення студентів до оволодіння етичною 

компетентністю ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Позитивно-
активне 

37,5 63,8 11,5 67,5 0 35,8 0 25,2 

Позитивно- 
пасивне 

26,3 31,2 65,0 24,0 8,3 50,0 0 48,7 

Активно-
егоїстичне 

36,2 5,0 23,5 8,5 8,3 8,3 13,0 21,7 

Індиферентне 
 

0 0 0 0 83,4 5,9 87,0 4,4 

 

Отже, аналіз експериментальних даних засвідчив значні позитивні 

зміни в професійно-етичній спрямованості професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури: на контрольному етапі експерименту 

зафіксовано, що керівництво майбутніх учителів фізичної культури у 

вчинках і поведінці професійно-етичними потребами, громадянсько-

моральними цінностями і деонтологічними нормами стало більш 

усвідомленим; зміцнились розуміння студентів суспільної ролі вчителя у 

моральному вихованні молодого покоління, професійно-етичні ціннісні 

орієнтації та установки, моральні переконання. 

Підвищення рівня мотивації студентів до оволодіння етичною 

компетентністю, на наш погляд, пов’язане як з культивуванням ситуації 

успіху, так і з проведенням спеціальної цілеспрямованої роботи. Хоча більш 

суттєві результати в абсолютних значеннях отримано в групі Е1 і Е2, у 

студентів яких на констатувальному етапі було зафіксовано більш високі 

показники за мотиваційно-ціннісним критерієм, моніторингове дослідження 
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змін професійно-етичної мотивації у групах Е3 і Е4 свідчить про те, що 

моральна мотивація студентів до оволодіння етичною компетентністю, 

професійно-етичними ціннісностями піддаються корекції. На це впливає 

диференційований педагогічний супровід формування етичної 

компетентності в різних видах професійної підготовки, створення 

спеціального виховного середовища, застосування міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання.  

Зміни в професійно-етичній мотивації студентів пов’язуємо також зі 

створенням ситуації успіху, активним включенням майбутніх учителів у 

позааудиторну  доброчинну діяльність, яка давала можливість  закріплювати 

отримані етичні знання на практиці у невимушеній природній ситуації.  

Визначення ефективності експериментальної роботи за емоційно-

афективним критерієм передбачало здійснення аналізу змін у рівнях 

сформованості культури емоцій і почуттів та вольових якостей.  

Отримані результати (див. табл. 4.4) свідчать про значні позитивні 

зрушення у сформованості культури емоцій і почуттів у студентів усіх 

експериментальних груп: +88,1 % (група Е1), + 70 % (група Е2), +67,5 % 

(група Е3), +54,8 % (група Е4). 

Таблиця 4.4 

Динаміка рівнів сформованості культури емоцій і почуттів  

студентів  ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Сформована 4,4 92,5 5,0 75,0 1,7 69,2 0 54,8 

Сформована 
недостатньо 

95,6 7,5 91,0 25,0 95,8 30,0 89,6 43,5 

Майже 
відсутня 

0 0 4,0 0 2,5 0,8 10,4 1,7 
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Значно зросла кількість студентів, які навчилися контролювати власні 

переживання,  адекватно виражати та передавати свої емоції, настрої та 

почуття, контролювати особистісні негативні переживання, керувати своїм 

емоційним станом.   

Проаналізуємо та порівняємо зміни, що сталися в результаті проведеної 

експериментальної роботи у характері різних груп емоцій.  

За даними констатувального етапу  експерименту, альтруїстичні 

емоції, які знаходять свій прояв у прагненні допомоги іншим людям, були 

сформовані повною мірою лише у 28 % студентів (середній показник по 

групах). На контрольному етапі цей показник значно покращився. Так, у 

групі Е1 він склав 92,5 % (приріст становить + 88,1 %), у групі Е2 – 75 % 

(приріст склав +70 %). Кількість таких студентів у групах  Е3 і Е4 збільшилась  

на 67,5 % і на 54,8 % відповідно. 

Сформованість комунікативних емоцій (такі емоції, пов’язані з 

потребою у спілкуванні) на контрольному етапі експерименту також виявила 

більшість студентів усіх експериментальних груп, відповідно:  86,3 %, 79 %, 

54,2 % і 65,2 % майбутніх учителів фізичної культури. Зазначимо, що на 

констатувальному етапі експерименту сформованість вказаних емоцій було 

зафіксовано в середньому у 24,5 % студентів. 

Результати констатуючого експерименту свідчать про те, що глоричні 

емоції, котрі мають велике значення для ефективності професійної 

підготовки, адже вони пов’язані з потребою у самостверджені, а отже, 

сприяють і професійно-етичному самовдосконаленню майбутніх фахівців, 

були сформовані достатньою мірою лише у середньому у 19,7 % студентів. 

На контрольному етапі цей  показник значно покращився, при цьому 

найбільші прирости зафіксовано по групі Е4. Це пов’язано, на нашу думку, з 

тим, що зі студентами проводили індивідуальну роз’яснювальну роботу, 

стимулювали їх до професійного самовдосконалення, акцентуючи увагу на 

етичному аспекті готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 

професійної діяльності. 
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Дані, наведені в табл. 4.5, дають підстави свідчити, що впровадження 

розробленої нами системи формування етичної компетентності студентів 

дало можливість позитивно вплинути на сформованість емоційно-вольових 

якостей студентів, які мають важливе значення для виявлення інших 

особистісних якостей студентів, які визначають етичність поведінки людини 

– тактовність, стриманість у виявленні емоцій, толерантність тощо. 

 

Таблиця 4.5 

Динаміка рівнів сформованості емоційно-вольових якостей  

студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 15,0 70,6 0 60,5 0 31,7 0 38,4 

Достатній 62,5 18,1 11,5 14,5 12,5 31,7 11,3 4,3 

Середній 22,5 11,3 75,0 23,5 37,5 34,1 30,4 53,0 

Низький 0 0 13,5 1,5 50,0 2,5 58,3 4,3 

 

Як свідчать дані таблиці, у групи Е1 ці якості на високому рівні 

продемонстрували 70,6 % студентів, у групі Е2 – 60,5 %, у групі Е3 і Е4 

зазначений показник склав 31,7 % і 38,4 % відповідно. Порівняно з 

констатувальним етапом експерименту ці показники зросли по 

експериментальних групах на 55,6 %; 60,5 %; 31,7 %; 38,4 % відповідно. У 

середньому по експериментальних групах цей показник, порівняно з 

початком експерименту, покращився на 46,6 %. 

 Водночас варто підкреслити, що майже не залишилось студентів, у 

яких зазначені якості зафіксовано на низькому рівні   

Більш ніж для половини студентів зафіксована наявність професійно-
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етичних переконань, моральних потреб, навичок і звичок поведінки, що в 

синтезі відбивається на вмінні управляти собою в різних ситуаціях. А це 

свідчить про те, що у студентів сформовано такі емоційно-вольові якості, як 

організованість, дисциплінованість, емоційна стійкість.  

   Результати експериментальної роботи засвідчили, що значна 

кількість студентів уміє мобілізувати сили для подолання труднощів, 

добиватися поставленої мети (навіть при середніх здібностях, низькій 

професійній спрямованості мотиваційної сфери), зберігаючи при цьому 

тривалі вольові зусилля. Означена характеристика діяльності студентів 

свідчить про наявність у них такої якості, як наполегливість. За отриманими 

результатами, цей показник у середньому зріс, порівняно, з 

констатувальними даними, на 58,9 %. 

Одним з важливих показників сформованості емоційно-вольових 

якостей є здатність приймати самостійні рішення, що сприяє розвитку 

критичного педагогічного мислення, приводить до розуміння важливості 

самоаналізу власної поведінки в різних ситуаціях, що у свою чергу, сприяє 

формуванню етичної компетентності. Аналіз результатів експерименту 

свідчать про те, що цей показник покращився вдвічі. 

Отже, за даними моніторингу експериментальної роботи, досягнуто 

значні позитивні зрушення у сформованості етичної компетентності 

студентів за емоційно-афективним критерієм.  Лише незначна частина 

майбутніх учителів виявила не сформованість культури емоцій і почуттів, 

емоційно-вольових якостей. Звідси можна зробити висновок, що 

впровадження розробленої нами системи позитивно вплинула на 

сформовність емоційно-чуттєваго компонента етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури. 

Визначення ефективності експериментальної роботи за світоглядно-

когнітивним критерієм передбачало здійснення аналізу змін у 

сформованості: 
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• етичних і професійно-етичних знань;  

• професійно-етичного мислення.  

Зазначимо, що на констатувальному етапі експерименту студентів, для 

яких рівень знань, що характеризує сформованість когнітивно-настановчого 

компоненту етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 

(умовно ми називаємо такі знання професійно-етичними) на високому рівні в 

жодній з експериментальних груп зафіксовано не було. Коливання кількості 

студентів з достатнім рівнем професійно-етичних знань від усередненого 

показника (51,3 %)  складали: у групі Е1 -  +0,4%, в групі Е2 -  +6,5 %, в групі 

Е3 - −1,5 %, в групі Е4 - −5,3 %. 

Після проведення експерименту за світоглядно-когнітивним критерієм 

в усіх експериментальних групах було зафіксовано позитивну динаміку 

сформованості етичної компетентності (табл. 4.6), хоча  кінцеві результати 

мають певні розбіжності. 

Таблиця 4.6 

Динаміка рівнів сформованості етичних 

 і професійно-етичних знань студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 0 73,1 0 63,5 0 50,0 0 52,2 

Достатній 14,4 13,8 20,5 21,5 12,5 16,7 8,7 15,6 

Середній 68,7 13,1 61,0 15,0 35,8 33,3 41,7 29,6 

Низький 16,9 0 18,5 0 51,7 0 49,6 2,6 

 

Так, прирости кількості студентів з високим рівнем по окремим групам 

становлять: +73,1 % (група Е1); +63,5 % (група Е2);  +50 % (група Е3);   

+52,2 % (група Е4). 
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Як бачимо, найменший приріст високого рівня політичних знань 

виявлено в групах Е3 і Е4. У експериментальних групах Е1 і Е2 зафіксовано 

більш високу позитивну динаміку цього показника, при цьому дещо вищий 

показник високого рівня професійно-етичних знань показали студенти групи 

Е1. Таку динаміку пояснюємо вихідним рівнем професійно-пізнавального 

інтересу, його спрямованістю в аспекті оволодіння професійно-етичними 

знаннями. 

Ще раз підкреслимо, що високий рівень професійно-етичних знань 

само по собі не є свідченням сформованої етичної компетентності 

майбутнього фахівця, але вони виступають її фундаментом. 

Із метою визначення рівня усвідомлення змісту поняття «етична 

компетентність» як інтегрованої, професійно значущої якості особистості 

вчителя було проведене опитування, яке показало якісне зростання глибини 

розкриття основних характеристик, повноти відповідей, чіткості певних 

визначень. Отримані результати аналізувалися за наявністю та глибиною 

розкриття таких вартісних характеристик етичної компетентності вчителя 

фізичної культури, як моральна свідомість, соціальна зрілість 

(громадянськість, патріотизм, національна свідомість, громадянська позиція, 

соціальна активність); критичне мислення (оцінювання соціальних і 

педагогічних явищ з позиції моральних норм); професійні знання і вміння 

студента щодо здійснення морального виховання учнів. 

Після проведення експерименту значна кількість студентів 

експериментальних груп (у середньому 59,7 %) продемонстрували, що вони 

досить добре стали орієнтуватися в професійно-етичному тезаурусі, тобто 

змогли дати досить обґрунтовані, розгорнуті та повні відповіді. Студенти 

показали набагато вищий рівень (порівняно з констатувальним етапом) 

володіння понятійним апаратом, змогли чітко визначити суть базових 

дефініцій і положень, диференціювати основні поняття, розкрити їх 

особливості та специфіку. У групах зменшилась у середньому на 29 % 

кількість неконкретних відповідей. 
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В усіх експериментальних групах спостерігалося підвищення рівня та 

міцності засвоєння знань і понять. Студенти стали краще орієнтуватися та 

правильно інтерпретувати такі поняття, як добро, обов’язок, шляхетність, 

гідність, чесність, справедливість, порядність тощо.  

У процесі моніторингового дослідження нас також цікавило, наскільки 

у студентів під впливом впровадження запропонованої нами системи 

змінюється характер пізнавальних інтересів. Додаткові дані були отримані в 

результаті проведення опитування студентів з використанням методики 

В. Юркевича [407]. Студентам було запропоновано відповісти на низку 

запитань стосовно характеру їхніх пізнавальних інтересів (наприклад, як 

часто вони займаються розумовою роботою, чи багато вони читають 

додаткової літератури етичного характеру, наскільки емоційно вони 

ставляться до заняття, на якому розглядаються етичні питання, як часто вони 

ставлять проблемні питання етичного характеру тощо). Відповіді студентів 

свідчить про сформовані стійкі пізнавальні інтереси у значної кількості 

студентів, які постійно залучаються до пізнання питань етичної 

проблематики. Кількість таких студентів становить 56,2 %, тоді як на 

початок експерименту це показник складав лише 15,9 %. 

Із метою уточнення даних про рівень сформованості когнітивно-

настановчого компонента було проаналізовано результати успішності 

студентів експериментальної групи з курсу «Педагогічна етика». Було 

з’ясовано, що значно збільшився відсоток правильних та повних відповідей 

стосовно основних понять професійної етики, у тому числі педагогічної 

деонтології. Студенти експериментальних груп стали більш чітко та глибоко 

розкривати важливість, суть та значення таких понять, як професійний 

обов’язок, відповідальність, громадянськість, совість тощо.   

Як зазначалося в другому розділі, знання виступають визначальними 

елементами світогляду, якщо вони перетворюються в особистісні глибокі 

переконання, позицію. Тому для оцінювання сформованості когнітивно-

настановчого компоненту етичної компетентності майбутнього вчителя 
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фізичної культури ми звертали увагу не лише на сформованість логічної, 

міцної системи теоретичних знань, але й ставлення студентів до фактів та 

явищ навколишньої дійсності, їх оцінки з позицій професійної етики. 

Особливе місце відводили формуванню морально-етичної позиції студентів, 

тобто особливих та принципових поглядів, переконань і ставлень, які 

грунтуються на наукових знаннях про деонтологічні вимоги до сучасного 

педагога, його права та обов’язки. 

Про ефективність роботи в укзаному напрямі свідчать результати 

проведеного нами моніторингу. На контрольному етапі експерименту 

більшість студентів експериментальних груп (середній приріст склав +25,4%) 

не лише продемонстрували наявність чіткої науково-теоретичної бази, 

оволодіння основними поняттями з професійно-етичного тезаурусу й 

розуміння того, що етична компетентність формується в процесі засвоєння 

особистістю правових норм, історичних і духовних надбань народу,  

морального виховання, але й виявили своє принципове бачення фактів, явищ 

у освітній сфері, були в змозі проаналізувати та критично оцінити їх.  

Підсилилася аналітична складова відповідей майбутніх учителів 

фізичної культури експериментальних групи, тобто підвищився відсоток 

респондентів, які продемонстрували здібності до критичного аналізу 

конкретних подій, розвитку освіти з позиції реалізації ідей гуманізму. 

Студенти показали вміння впевнено та чітко простежувати причинно-

наслідкову залежність успішності педагогічної діяльності від дотримання 

вчителем норм професійної етики, встановлювати логічні зв’язки та давати 

об’єктивну оцінку конкретним педагогічниим явищам, фактам, ситуаціям  в 

аспекті моралі. Студенти експериментальних груп продемонстрували  

критичне ставлення до негативних явищ у житті суспільства й освітній сфері, 

наявність наукового плюралізму й толерантності в оцінці соціальних й 

освітніх процесів у країні, відповідність їх загальнолюдським цінностям, 

ідеям демократії і гуманізму.  
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Отже, можна стверджувати, що в процесі впровадження в процес 

професійноїх підготовки майбутніх учителів фізичної культурисистеми 

формування в них етичної компетентності професійно-етичне мислення   

студентів експериментальноих груп вийшло на якісно новий рівень й стали 

основою професійно-етичної  самосвідомості, яка включає в себе 

усвідомлення професійних вимог та відповідальне ставлення до них. 

Кількісні показники позитивних змін у професійно-етичному мисленні 

студентів представлено в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Динаміка рівнів професійно-етичного мислення студентів ( у %) 
 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Творчий  
 

4,4 41,9 0 30,0 0 23,3 0 17,4 

Реконструктивний 
 

20,6 43,8 21,5 51,5 15,0 1,7 10,4 9,6 

Репродуктивний 
 

62,5 13,1 70,0 16,0 33,3 65,0 17,4 62,6 

Відтворювальний 
 

12,5 1,2 8,5 2,5 51,7 10,0 72,2 10,4 

 

Отже, найбільші якісні зміни у сформованості етичної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури за світоглядно-когнітивним критерієм 

були отримані в експериментальній групі Е1, проте і в інших 

експериментальних групах було отримано суттєві позитивні зміни 

зазначеного показника. Це пояснюється правильно обраними стратегіями 

реалізації розробленої системи, тактикою організації педагогічного 

супроводу студентів у процесі формування в них етичної компетентності.   
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Визначення ефективності експериментальної роботи за поведінково-

регулятивним критерієм передбачало здійснення аналізу змін у: 

• сформованості у майбутнього вчителя фізичної культури вмінь і 

навичок, що забезпечують етичність його поведінки у різних видах 

професійної підготовки й реальній професійній діяльності;  

• здатності студентів протидіяти негативним впливам (не піддаватися 

звабам наживи, шкідливим звичкам;  нести відповідальність за власні дій та 

вчинки, відстоювати власну професійно-етичну позицію, робити моральний 

вибір);  

• виявленні моральних якостей у різних видах професійної діяльності 

й поведінці. 

Узагальнені результати динаміки  рівнів сформованості у майбутнього 

вчителя фізичної культури вмінь і навичок, що забезпечують етичність його 

поведінки у різних видах професійної підготовки й реальній професійній 

діяльності, наведено в табл.  4.8–4.13.  

Як свідчать отримані дані (таблиця 4.8), кількість студентів у всіх 

експериментальних групах, у яких інтелектуально-логічні вміння сформовані 

на високому рівні,  збільшилась у середньому на 64,9 %, що на 57,1 % 

більше, порівняно з констатувальними даними. 

Більшість студентів навчилися критично аналізувати, зіставляти й 

порівнювати педагогічні факти та явища, давати їм оцінку з позицій 

професійної етики, аргументувати своє ставлення до них, оволоділи вміннями  

генерувати оригінальні ідеї  щодо вирішення конфліктних ситуацій. 

Слід підкреслити, що студентів на кінець експерименту навчилися 

чітко формулювати  поняття, судження, тези, підбирати аргументи та 

ілюструвати  їх фактами, робити узагальнення і робити правильні висновки, 

що не суперечать нормам професійної етики, у тому числі педагогічної 

деонтології, а також доречно використовувати відповідні міркуванню етичні 

мовні засоби, відповідні стилістичні прийоми виразності.  
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Таблиця 4.8 

Динаміка рівнів сформованості інтелектуально-логічних умінь 

 студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 7,5 78,1 8,0 65,0 6,7 57,5 7,0 59,1 

Середній 86,2 21,9 83,5 33,5 82,5 41,7 80,0 40,0 

Низький 6,3 0 8,5 1,5 10,8 0,8 13,0 0,9 

 

Формуванню інтелектуально-логічних  умінь студентів групи ЕГ 

сприяло створення та вирішення в процесі навчання різноманітних ситуацій  

взаємодії, наближених до реальних умов професійної діяльності, що 

передбачали коментування, аргументації та доказів, характеристики 

причинно-наслідкових зв’язків, порівняльного аналізу, раціонального 

структурування інформації, мовної культури та ораторського мистецтва.  

Дані таблиці 4.9 свідчать, що у студентів експериментальної групи 

значно зросла кількість студентів з високим рівнем комунікативно-

емпатійних  умінь студентів у середньому з 6,6 % до 74,7 %. Зазначимо, що 

на контрольному етапі моніторингового дослідження кількість таких 

студентів по експериментальних групах складає приблизно однакові кількісні 

показники (різниця не перевищує 10 %).  

Аналізуючи рівні сформованості комунікативно-емпатійних умінь 

майбутніх учителів фізичноїх культури, дійшли висновку, що студенти 

навчилися встановлювати контакти на засадах професійної етики, доцільно 

використовувати етичні вербальні та невербальні засоби комунікації, 

тактовно випішувати проблемні ситуації тощо.  
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Таблиця 4.9 

Динаміка рівнів сформованості комунікативно-емпатійних умінь 

студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 6,9 79,4 8,5 74,5 5,0 70,8 6,1 73,9 

Середній 85,6 20,6 82,5 26,5 87,5 29,2 87,8 26,1 

Низький 7,5 0 9,0 0 7,5 0 6,1 0 

 

Аналіз результатів експерименту дали можливість зробити висновок 

про те, що студенти навчилися встановлювати доцільні взаємовідносини 

віповідно до норм педагогічноїх етики, організовувати спілкування на 

гуманній, демократичній основі, обирати оптимальний стиль спілкування,  

що, у свою чергу, позитивно вплинуло на сформованість конфліктологічних 

умнь студентів. У процесі спілкування майбутні вчителі навчились 

керуватися правилами професійної етики, що вивлялось у повазі до  думки 

співрозмовника, толерантному ставленні до поглядів і суджень інших людей, 

а також у іпрогненні  створювати при спілкуванні сприятливу емоційну 

атмосферу. 

Отже, в процесі експериментальної роботи у значної кількості 

студентів удалось подолати такі недоліки, які значною мірою негативно 

впливають на успішність професійної підготовки, а згодом на ефективність 

виконання професійної діяльності, а саме: недостатній розвиток емпатичних 

здібностей, умінь створювати сприятливий емоційний клімат у процесі 

міжособистісного спілкування; слабка емоційна контактність до створення 

конструктивних взаємовідносин, недостатня розвиненість здатності до 

співпереживання та співчуття; конфліктність, що проявлялась у 

конкурентному типі реагування, а також невмінні попереджати та 
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розв’язувати конфліктні ситуації; невміння за зовнішніми ознаками 

визначати емоційний стан співрозмовника та емоційну обстановку в 

аудиторії. 

Аналіз рівня сформованості комунікативно-емпатійних умінь свідчить, 

що студентам, у яких  такі вміння сформовані на високому рівні, властиве 

ставлення до інших із розумінням, здатність  співпереживати, відчувати 

душевний стан іншої людини, а також вони мають розвинені навички не 

просто слухати, але й чути.  

У процесі експерименту значна частина студентів, за власною 

самооцінкою,  навчилися відчувати настрій іншої людини, не залишатися 

байдужими до чужого горя, стали прагнути надавати допомогу іншим, 

швидко налагоджувати стосунки, знаходити спільну мову з різними 

категоріями людей.  

Комунікативно-емпатійні вміння  студенти виявляли також у співчутті, 

довірі один одному, виборі тактики етичної поведінки в конфліктних 

ситуаціях, прийнятті етичних рішень;    уважному і турботливому ставленні 

до труднощів інших, прагненні встановлення етичних взаємин у сумісній 

діяльності, у тому числі під час спортивних змагань і тренувань.   

Спостереження за студентами дали підстави свідчити, що в результаті 

експерименту гуманні взаємини стали нормою поведінки. За результатами 

наших спостережень більшість з тих студентів, яким надавалася педагогічна 

допомога, фасилітаційна підтримка, з якими поводилися доброзичливо і 

тактовно, починали діяти таким же чином як у процесі навчання, так і в 

повсякденному житті. Відносини в академічних групах, як відзначали 

викладачі і куратори груп, стали більш коректними, доброзичливими, 

толерантними.  

Значна частина студентів (84,1 %) виявила високий рівень вмінь 

самопрезентації, що на 49 %  вище, ніж на констатувальному етапі 

експерименту. Також у студентів усіх експериментальних груп зафіксовано 

більш значущий приріст кількості студентів з високим рівнем умінь 
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узгоджувати свої дії з іншими суб’єктами виховного процесу (учителями, 

соціальними педагогами, батьками учнів). У контрольній групі приріст за 

цим показником виявився вдвічі меншим.  

За допомогою тесту «Самоконтроль у спілкуванні» та в процесі спосте-

режень за студентами встановили, що до експерименту лише у 24,5 % 

студентів експериментальних груп відзначався високий рівень “етичного” 

контролю, а після – 64,4 %. Студенти навчилися легко входити в будь-яку 

роль, швидко реагувати на зміну ситуації, добре відчувати  і  прогнозувати 

враження, яке вони можуть справити на оточуючих.  

Значна кількість студентів до експерименту  відчували труднощі у 

налагодженні стосунків, виявляли нестриманість у своїх емоційних проявах, 

часто недоречно вживали вербальні і невербальні засоби спілкування, які 

порушували норми педагогічної етики. Упровадження системи формування 

етичної компетентності допомогли багатьом студентам подолати зазначені 

негативні прояви. 

Стосовно динаміки конструктивно-організаційних умінь, під час 

експерименту зафіксовано також однакові тенденції в усіх 

експериментальних групах (див. табл.4.10).  

 

Таблиця 4.10 

Динаміка рівнів сформованості конструктивно-організаційних умінь 
студентів ( у %) 

 
Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 7,5 62,5 10,0 70,0 6,7 18,3 7,0 21,7 

Середній 60,6 30,0 60,0 15,0 55,8 66,7 40,9 49,6 

Низький 31,9 7,5 30,0 15,0 37,5 15,0 39,1 17,7 
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Завдяки участі в різних за видах позааудиторної діяльності, яка мала 

морально-етичну спрямованість й була  творчою за характером, студенти 

навчилися планувати свою  діяльність, комбінувати, оволоділи вміннями 

моделювати, узагальнювати та використовувати інноваційний педагогічний 

досвід, переносити знання і вміння в нову ситуацію тощо.  

Так, кількість студентів з високим рівнем сформованості вмінь 

організовувати взаємодію людьми різних категорій на заспдах професійної 

етики збільшилась у середньому на 49,6 %. На констатувальному етапі не 

володіли такими вміннями  в середньому по групах 34,6 %.  

Студенти просунулися не тільки в умінні спілкуватися і співпрацювати 

з однолітками, старшими товаришами, намічати перспективи моральної за 

характером позанавчальної діяльності, планувати свої дії, моделювати 

ситуації взаємодії, надавати допомогу партнерам по справі, в умінні 

морального вибору  в складних ситуаціях, виявляти моральну позицію, 

висловлювати власну думку, аргументувати її та відстоювати. 

Як свідчать дані табл. 4.11, де наведено динаміку  рівнів сформованості 

регулятивно-вольових умінь студентів,  більшість майбутніх учителів (64,4 %) 

навчилися управляти своїми емоціями та фізичним станом організму на 

досить високому рівні: їх вирізняє зваженість у діях і вчинках, “спокійна” 

реакція на несподівані ситуації й запобігання конфліктним ситуаціям, уміння 

“зібратися” перед виконанням навчальних завдань або доручень, пов’язаних 

із взаємодією з людьми, перед заняттям, уміння розслабитися, дати собі 

відпочинок, тобто забезпечувати рекреативну функцію емоційно-вольової 

сфери особистості як складової її етичної компетентності. Зазначимо, що на 

констатувальному етапі експерименту в групі Е1 кількість студентів з 

високим рівнем регулятивно-вольових умінь складала лише 12,5 %, у групі 

Е2 – 2,5 %. В інших експериментальних групах студентів з високим рівнем 

зазначених умінь на початку експерименту зафіксовано не було. 
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Таблиця 4.11 

Динаміка рівнів сформованості регулятивно-вольових умінь 
студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 12,5 68,8 2,5 57,5 0 63,3 0 67,8 

Середній 87,5 31,2 90,0 41,0 68,3 32,5 67,0 26,1 

Низький 0 0 7,5 1,5 31,7 4,2 33,0 6,1 

 

Результати дослідження сформованості рефлексивно-етичних умінь 

студентів засвідчили, що майбутні вчителі фізичної культури навчились 

здійснювати аналіз ситуації спілкування, контроль власних емоцій та 

поведінки з позицій професійної етики (див.табл.4.12). Значна кількість 

студентів (середній показник склав 71,2 %, тоді як на констатувальному етапі 

цей показник становив лише 5,4 %) навчилися співвідносити себе, свої мож-

ливості й погляди з думками інших, об’єктивно оцінювати етичність власної 

поведінки в різних ситуаціях, здійснювати самоаналіз, самооцінку і самоспо-

стерження, коригувати власну поведінку.  

Отже, за результатами діагностики рівнів сформованості рефлексивни-

етичних  умінь, у експериментальних групах кількість студентів, у яких 

домінує високий рівень (порівняно з початковим зрізом) збільшилась в 13 

разів. 

Отримання таких вражаючих результатів доводить доцільність 

проведення системної роботи зі студентами за допомогою розробленого в 

процесі нашого дослідження навчально-методичного інструментарію. 

Особливо ефективним для оволодіння студентами рефлексивно-етичних 

умінь  вважаємо рефлексивний супровід дій і вчинків студентів у різних 

видах професійної підготовки, що спонукало студентів до постійного 
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оцінювання різноманітних ситуацій взаємодії, власних дій і вчинків, 

виявлення власної моральної позиції. 

 

Таблиця 4.12 

Динаміка рівнів сформованості рефлексивно-етичних умінь 
 студентів ( у %) 

 
Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 9,4 86,3 12,5 79,0 0 54,2 0 65,2 

Середній 81,2 13,7 72,5 20,5 29,2 37,5 17,4 26,1 

Низький 9,4 0 15,0 0,5 70,8 8,3 82,6 8,7 

 

Наступним з показників поведінково-регулятивного критерію було 

проаналізовано динаміку рівнів сформованості етико-методичних умінь 

студентів (табл. 4.13), які значною мірою визначають готовність майбутніх 

учителів фізичної культури  до здійснення морального виховання молодого 

покоління. 
 

Таблиця 4.13 

Динаміка рівнів сформованості етико-методичних умінь студентів ( у %) 
 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Високий 0 50,0 0 45,0 0 39,2 0 36,5 

Середній 37,5 48,1 42,5 51,5 9,2 48,3 2,6 53,1 

Низький 62,5 1,9 57,5 3,5 90,8 12,5 97,4 10,4 
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Як свідчать отримані дані, найсуттєвіші зміни було отримано в групі 

Е1, що пояснюємо найбільш високою професійною орієнтацією студентів цієї 

групи на початку експериментальної роботи. Проте досягненнями 

експериментальної роботи вважаємо те, що суттєвих зрушень за зазначеним 

критерієм отримано і в інших експериментальних групах, адже нам вдалося 

студентів усіх груп налаштувати не тільки  на опанування етичними 

знаннями і вміннями в широкому сенсі, а й спрямувати формування їхньої 

етичної компетентності на майбутню професійно-педагогічну діяльність. 

Для уточнення даних щодо рівнів сформованості цього показника 

поряд з іншими методами дослідження, враховувалися результати діяльності 

студентів  під час педагогічної практики. Оцінювання здійснювалося за 

такими напрямами: 

1. Уміння аналізу студентом стану морально-етичної освіти та 

морального виховання в навчальному закладі. 

2.  Способи організації морального виховання під час проведення 

уроків з фізичної культури, тренувань, різноманітних спортивних змагань.  

4. Уміння налагоджувати спілкування з учнями відповідно до норм 

професійної етики. 

5. Уміння розробляти і  реалізувати систему спортивно-масових 

заходів, спрямованих на  морально-етичне виховання учнів. 

Важливо зазначити, що у студентів експериментальних груп значно 

підвищилась соціальна активність, вони стали виявляти більш чітку 

професійну і громадянську позицію. Це відбулось, на наш погляд,  завдяки 

системного формування етичної компетентності, і в першу чергу, завдяки 

розширення діапазону участі майбутніх учителів у поза навчальній 

діяльності морального характеру. При цьому кількість студентів, які постійно 

беруть участь в такій діяльності в середньому по групах зросла на 27,3 %. На 

контрольному етапі майже не залишилось студентів, які зовсім не беруть 

участі в громадській діяльності (табл. 4.14). 
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Таблиця 4.14 

Зміна характеру участі студентів у позанавчальній діяльності 

морального характеру (у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Беруть участь 
постійно  

53,1 87,5 39,0 84,0 5,0 46,8 6,1 35,9 

Беруть участь 
ситуативно 

46,9 12,5 47,0 16,0 87,5 50,8 87,8 52,1 

Не беруть 
участі 

0 0 14,0 0 7,5 2,4 6,1 12,0 

 

Студенти експериментальних груп відмітили, що велику роль у 

їхньому  етичному зростанні, змінах у ставленнях до інших людей, 

загальнолюдських цінностей, навколишньої дійсності відіграла благодійна 

діяльність, участь у волонтерських акціях, допомога педагогічно занедбаним 

дітям, шефська робота (у дитячих будинках, Курязькій колонії для 

неповнолітніх правопорушників тощо),  що допомогло їм переосмислити 

абсолютні і швидкоминучі цінності, навчило дієвої доброти, виявляти 

турботу про інших. Найбільш цінним для нас було те,  що більшість 

студентів висловили думку про те, що моральні вчинки «мають йти від серця 

і не чекати на винагороду чи похвалу». Крім того, більшість студентів 

зайняли чітку професійно-етичну позицію.   

Слід зазначити, що студенти  групи Е3 і Е4 на констатувальному етапі 

включались у доброчинну діяльність, але більшість студентів зазначених 

груп потребували для цього зовнішніх впливів (з боку викладачів, кураторів 

груп, органів самоврядування). Участь у діяльності морального характеру 

відрізнялась ситуативністю, частота участі в такій діяльності та форма і 
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характер її відрізнялась від перших двох груп.  У результаті системної 

роботи, більшість студентів експериментальних груп стали прагнути до 

активної участі в практичній діяльності морального характеру (у суспільно-

корисній, волонтерській, благодійній тощо),  майбутні вчителі фізичної 

культури мали можливість удосконалювати етичні вміння і навички.  

Важливо також, що в результаті експериментальної роботи значно 

зросла кількість студенти із сформованою моральною, стійкістю, здатних 

протидіяти негативним впливам. Як свідчать дані табл. 4.15, на 

контрольному етапі здатність постійно протидіяти негативним впливам 

продемонстрували  77 % студентів, що на 59,7 % більше, ніж на початку 

експериментальної роботи (табл.4.15). 

 

Таблиця 4.15 

Зміна характеру виявлення здатності студентів протидіяти негативним 

впливам ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Стійкий 21,9 93,1 25,0 89,5 12,5 69,2 0 56,5 

Ситуативний 78,1 6,9 75,0 10,5 87,5 30,8 100 43,5 

 

Важливим показником поведінково-регулятивного критерію 

сформованості етичної компетентності майбутнього вчителя вважаємо 

сформованість морально-етичних якостей, а саме: гуманізм, доброта, 

чесність, порядність, здатність до емпатії, тактовність, коректність, 

толерантність, товариськість, креативність, здатність до співробітництва, 

сформованість позитивної «Я-концепції» тощо. 
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Дані табл. 4.16 засвідчують суттєву позитивну динаміку характеру 

виявлення особистісних якостей серед студентів усіх експериментальних 

груп. Цьому активно сприяли створення виховних ситуацій під час 

аудиторних занять, використання вправ, ділових ігор, виконання яких 

вимагало прояву толерантності, комунікабельності, емпатійності, 

доброзичливості, емоційної стійкості, відповідальності тощо. Показники 

стійкого характеру виявлення зазначених якостей значно збільшилися, 

порівняно з констатувальними даними. 

Таблиця 4.16 

Зміна характеру виявлення студентами етичних якостей у різних видах 

професійної діяльності й поведінці ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Стійкий 53,1 87,5 39,0 84,0 0 55,8 0 49,6 

Ситуативний 46,9 12,5 47,0 16,0 77,5 41,7 67,8 46,1 

Невиразний 0 0 14,0 0 22,5 2,5 32,2 4,3 

 

Отже, результати моніторингу впровадження системи формування 

етичної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури свідчать про 

її позитивний вплив на сформованість вмінь і навичок, що забезпечують 

етичність його поведінки у різних видах професійної підготовки й реальній 

професійній діяльності; здатність майбутніх учителів протидіяти негативним 

впливам (не піддаватися звабам наживи, шкідливим звичкам;  нести 

відповідальність за власні дій та вчинки, відстоювати власну професійно-

етичну позицію, робити моральний вибір); стійкість виявлення студентами 

моральних якостей у різних видах професійної діяльності й поведінці.  

Визначення ефективності експериментальної роботи за рефлексивно-

корекційним критерієм передбачало здійснення аналізу змін у: 
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• прагненні студентів до етичного самовдосконалення на основі 

рефлексивно-оцінної діяльності, здійснення самокорекції власної поведінки; 

• характері самооцінки. 

У результаті експериментальної роботи, у значної кількості студентів 

експериментальних груп зміцнилось прагнення до етичного 

самовдосконалення на основі рефлексивно-оцінної діяльності. Так, у групі 

кількість студентів, які постійно прагнуть до етичного самовдосконалення, у 

групі Е1 збільшилась на 68,1 %, у групах Е2, Е3, Е4 – на 71,5 %, 37,5 %, 39,2 % 

відповідно. Як бачимо, у групах Е3 і Е4 результаті менш суттєві, ніж у інших 

групах, що в майбутньому потребує вдосконалення навчально-методичного 

інструментарію щодо стимулювання студентів до професійного 

самовдосконалення, підвищення усвідомлення майбутніх учителів у 

постійній роботі над розвитком власного духовно-морального потенціалу 

(див. табл. 4.17). 
 

Таблиця 4.17 

Зміна прагнення студентів до етичного самовдосконалення на основі 

рефлексивно-оцінної діяльності ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Прагнуть 
постійно 

26,3 94,4 13,0 84,5 0 37,5 0 39,2 

Прагнуть 
ситуативно 

66,9 5,6 63,0 15,5 50,0 55,8 34,8 53,0 

Майже не 
прагнуть 

6,8 0 24,0 0 50,0 6,7 65,2 7,8 

 

Водночас значна кількість студентів у цих групах усе ж навчились 

оцінювати наявну ситуацію й самовизначитися в ній, гнучко реагувати на 
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будь-які її зміни,  проводити самоаналіз, самооцінювання, самоконтроль 

власної поведінки з позиції вимог до поведінки сучасного вчителя й при 

необхідності своєчасно коригувати власні дій тощо. 

Важливим показником сформованої етичної компетентності 

майбутнього вчителя фізичної культури визначено прагнення і здатність 

студентів до самокорекції власної поведінки, що було обґрунтовано в п.3.1. 

Кількісні результати експерименту за вказаним показником наведено в 

табл.4.18. 
 

Таблиця 4.18 

Здійснення самокорекції власної поведінки ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Здійснюють 
постійно 

0 73,1 0 76,0 0 52,5 0 54,8 

Здійснюють 
ситуативно 

93,1 26,9 84,5 24,0 15,8 45,8 13,0 43,5 

Не здійснюють 
 

6,9 0 15,5 0 84,2 1,7 87,0 1,7 

 

У групі ЕГ збільшилась кількість студентів, здатних приймати 

виважені рішення,  послідовно відстоювати свою точку зору, робити оцінні 

судження щодо власних дій,  дій товаришів, вихованців Крім того, майбутні 

вчителі стали виявляти прагнення постійно здійснювати самоаналіз 

діяльності, вносити корективи у власні дії у разі необхідності. 

Реалізація розробленої у дисертаційній роботі системи, як свідчать 

результати експерименту, значним чином вплинуло на рівень самооцінки 

студентів усіх експериментальних груп. При цьому більш суттєві результати 

отримано в групі Е1 (див. табл. 4.19). 
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Таблиця 4.19 

Зміна характеру самооцінки студентів ( у %) 

Групи 

 

 

Рівень 

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 

Адекватна 31,3 91,9 35,5 79,0 31,7 65,8 30,4 74,0 

Завищена 28,1 3,7 25,5 10,5 30,8 15,0 39,2 13,0 

Занижена 40,6 4,4 39,0 10,5 37,5 19,2 30,4 13,0 

 

Багатьма вченими доведено, що самооцінка є  результатом розумових 

операцій особистості (самоаналізу, синтезу, узагальнення тощо) і водночас 

виступає важливим параметром  якості професійної підготовки, адже  

відіграє значну роль у формуванні Я-концепції особистості. Професійна 

самооцінка як складне динамічне особистісне утворення, особистісний 

параметр розумової і практичної діяльності виконує важливу регулятивну 

функцію, допомагає майбутньому вчителю постійно контролювати себе як 

суб’єкта діяльності, визначати ступінь засвоєння предметного змісту цієї 

діяльності, прагнути до етичного самовдосконалення і, як наслідок, 

приводить до формування етичної компетентності як стійкої інтегрованої  

професійної якості. 

Отримані експериментальні дані (див. табл. 4.19) дають підстави 

свідчити, що студенти всіх експериментальних груп стали більш адекватно 

оцінювати результати власного етичного зростання в процесі професійної 

підготовки, що свідчить про правильність вибору навчально-методичного 

інструментарію забезпечення розробленої системи. 

У табл.  4.20 наведено зведені результати впливу запровадження 

розробленої системи формування етичної компетентності майбутніх учителів 

фізичної культури. 
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Отже, аналіз наведених даних свідчить, що завдяки впровадженню 

теоретично обґрунтованої системи формування етичної компетентності 

відбулося підвищення рівня сформованості всіх її компонентів у студентів 

усіх експериментальних груп. 

Таблиця 4.20 

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії, показники (рівні, характер вияву) сформованості 
етичної компетентності студентів 

Е1  
(160 
осіб) 

Е2 
(200 
осіб) 

Е3 
(120 
осіб) 

Е4 
(115 
осіб) 

1 2 3 4 5 
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 емоційно-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 
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Продовж.  табл.  4.20 
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 

� характер виявлення здатності протидіяти негативним впливам (не 
піддаватися звабам наживи, шкідливим звичкам;  нести відповідальність 
за власні дій 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 

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

� характер самооцінки: 
• адекватна 
• завищена 
• занижена 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

Загальні результати контрольного етапу експерименту перевірялися 

шляхом визначення середнього арифметичного щодо рівнів сформованості 

компонентів етичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в 

експериментальних групах, що вираховували за формулами (4.1), (4.2) [130]: 

Sзаг. = (N1 + N2  + N3 + N4) / p,                                                   (4.1) 

де Sзаг.  – загальна кількість студентів, які досягли певного рівня 

сформованості етичної компетентності за кожним окремим компонентом; 
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N1 + N2 + N3 – кількість студентів, які досягли певного рівня 

сформованості показників за певним критерієм; 

p – кількість показників за кожним критерієм (p=3). 

S = Sзаг. / k,                                                                (4.2) 

де S – кількість майбутніх учителів у відсотках, які досягли певного 

рівня сформованості етичної компетентності за кожним окремим 

компонентом; 

Sзаг. – загальна кількість студентів, які досягли певного рівня 

сформованості етичної компетентності за кожним окремим компонентом; 

 k – коефіцієнт, що визначається, виходячи з кількості студентів у 

групах. 

Отримані дані відбито в табл.  4.21.  

 

Таблиця 4.21 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 

Наочно порівняльно-узагальнюючі результати розподілу студентів 

експериментальних груп за рівнями сформованості етичної компетентності 

на початок і кінець експерименту представлено на рис. 4.1. 

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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 На початок експерименту 

 

На кінець експерименту 

 

 

Рис. 4.1. Дані про рівні сформованості етичної компетентності студентів 

експериментальних груп (у % від 595 осіб) 

 

У результаті впровадження розробленої системи  в процес професійної 

підготовки у студентів групи Е1  відбувалось шліфування і закріплення уже 

сформованих професійно-етичних і загальних моральних потреб, мотивів, 

якостей: альтруїзму, чесності, справедливості, прагнення допомагати іншим 

людям,  до краси та гармонії етичної взаємодії  оточуючими тощо; у групі Е2 

більшого розвитку досягнуто у мотивації особистісної значущості моральних 

норм і вчинків, прагнення до професійно-етичного самовдосконалення.  У  

групі Е3 було активізовано мотиви соціального визнання (концепція «Я – не 

гірший за всіх», «Якщо не я, то хто?», мотив позитивного утвердження через 

успішне вирішення етичних ситуації, у групі Е4 − мотиви прагнення до 

реалізації перспективної особистісної програми моральної самокорекції. 
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Як показують результати експерименту, в експериментальних групах 

спостерігалися:  підвищення  рівня сформованості вмінь ставити  моральні 

цілі в процесі здійснення різних видів діяльності в процесі професійної 

підготовки, розв’язувати ситуації морального вибору; поглибилось 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 моральних якостей (толерантність, повага, 

співчуття, милосердя, доброзичливість, емпатія тощо) у ситуаціях морально-

етичного характеру; 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).  

Воднораз при порівнянні приросту високого рівня у групах Е3 та Е4 

видно, що він майже рівний (однак менше від приросту, який спостерігали  в 

групах Е1 і Е2). Це свідчить про важливість забезпечення у процесі 

формування етичної компетентності студентів особистісно-орієнтованого 

педагогічного супроводу, а також спеціальної роботи щодо корекції 

мотиваційної сфери студентів-першокурсників, що передбачає формування 

позитивних установок до оволодіння студентами етичною компетентністю, а 

також здійснення протягом навчання майбутніх учителів рефлексивного 

супроводу процесу професійної підготовки та самоменеджменту студентів, 

що передбачає формування рефлексивних умінь і навичок на основі 

застосування методів самодіагностики та особистісної рефлексивно-оцінної 

діяльності.  

Вірогідність отриманих результатів підтверджено методами 

математичної статистики [119; 130]. 

Для аналізу впливу розробленої системи формування етичної 

компетентності на зміну рівнів етичної компетентності майбутнього вчителя 
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фізичної культури ми використовували статистичне порівняння 

спостережених відносних частот появи студентів з певним рівнем 

компетентності з гіпотетичною імовірністю подій 0p  [119, с. 258]. 

В якості гіпотетичної 0p  ми використовували відносну частоту появи 

студентів з відповідним рівнем етичної компетентності в експериментальних 

групах на початок експерименту. 

Статистику критерію U  ми обчислювали за формулою 

0

0 0

( )W p n
U

p q

−= ,                (4.3) 

де n − об’єм вибірки;  

W  − відносна частота появи події;  

0q  − гіпотетична імовірність непояви події. 

Було висунуто нульову гіпотезу, що відносна частота появи студента з 

високим рівнем етичної компетентності на кінець експерименту не більша, 

ніж на початок експерименту. 

При рівні значущості   0,01α =    
критU = 3,8.  Якщо 

критU U> , то 

нульова гіпотеза відхиляється. 

Обчислення за формулою (4.3) показує, що спостережуване U  

дорівнює 116,5. Оскільки 
критU U> , то нульова гіпотеза відхиляється і 

приймається альтернативна: відносна частота появи студента з високим 

рівнем сформованості етичної компетентності в науково-методичній 

системі (групи Е1, Е2, Е3, Е4) на кінець експерименту вище, ніж на його 

початок (розрахунки проведено за даними таблиці 4.21). 

  Аналогічні розрахунки показують, що відносна частота появи 

студента з низьким рівнем етичної компетентності наприкінці експерименту 

менша, ніж на початок експерименту за умови її формування в науково-

методичній системі. Таким чином, можна стверджувати, що система 

формування етичної компетентності у процесі професійної підготовки 
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майбутніх учителів фізичної культури позитивно вплинула на підвищення 

рівнів їхньої етичної компетентності. 

Кількісний аналіз одержаних даних було уточнено за допомогою 

непараметричних методів математичної статистики з використанням 

критерію знаків, який застосовано для порівняння стану певної властивості 

об’єктів двох залежних вибірок за рівнями етичної компетентності студентів 

у кожному з варіантів відповідної системи на початок і кінець експерименту 

[130, c. 49]. 

Було висунуто нульову гіпотезу про те, що впровадження 

запропонованої науково-методичної системи формування етичної 

компетентності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури в кожному варіанті її реалізації не вплинуло на підвищення 

рівнів його етичної компетентності. Порівнювалися чотири вибірки студентів 

експериментальних груп на початок та кінець експерименту.  Дані розподілу 

студентів за категоріями наведено в таблиці 4.22. 

Для перевірки гіпотези за допомогою критерію знаків, використовуючи 

педагогічні спостереження, ми підраховували статистику критерію Т як 

суму позитивних переходів студентів від категорії до категорії. 

Оскільки елементи вибірки на кінець експерименту мають тенденцію 

до збільшення свого рівня етичної компетентності, то ми використовували 

односторонній знаковий критерій. 

Для визначення критичного значення  n tα−   статистики критерію Т, 

обчислювали tα  за формулою: 

0,5( )t n W nα α= + ,                (4.4)  

де  n − кількість студентів, що не залишилися на рівні початку 

експерименту; 

Wα  − квантіль нормального розподілу, що визначається для імовірності 

α . Значенню   0,05α =    відповідає   Wα =  -1,64. 
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Таблиця 4.22 
Розподіл студентів експериментальних груп за рівнями сформованості 

етичної компетентності  
Категорії  

(рівні) 
Вибірки 

1 
(Ціннісно-

самотворчий) 

2 
(Репродуктивно-
трансляційний) 

3 
(Інтуїтивно-
формальний) 

4 
(Індиферентний) 

 

Е1 
(160 
осіб) 

на почат. 
експ. 7 103 50 0 
на кінець 
експ. 148 12 0 0 

Е2 
(200 
осіб) 

на почат. 
експ. 7 140 53 0 
на кінець 
експ. 177 20 3 0 

Е3 
(120 
осіб) 

на почат. 
експ. 0 11 10 99 
на кінець 
експ. 63 25 29 3 

Е4 
(115 
осіб) 

на почат. 
експ. 0 8 12 95 

на кінець 
експ. 57 20 35 3 

 

Нульова гіпотеза відхиляється на рівні значущості α , якщо 

статистика критерію Т більше ніж Ткрит= n tα− , та приймається 

альтернативна гіпотеза. 

Підрахунки показують, що для експериментальних груп 

Е1 :  Т= 153 ,  n tα−  = 86,7 ; 

Е2 :  Т= 190 ,  n tα−  = 106,3; 

Е3 :  Т= 117 ,  n tα−  = 67,4 ; 

Е4 :  Т= 112 ,  n tα−  = 64,7 . 

Оскільки спостережуване 
критT T>  в усіх експериментальних вибірках, 

то згідно з правилом прийняття рішення, нульова гіпотеза відхиляється на 

рівні значущості 0,05α =  і приймається альтернативна: впровадження 

науково-методичної системи формування етичної компетентності у процес 

професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури за 

допомогою розробленого навчально-методичного забезпечення її реалізації 

позитивно вплинуло на підвищення рівнів етичної компетентності 

майбутніх учителів. 
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Висновки до розділу 4 

 

Упровадження в процес професійної підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури системи формування етичної компетентності дає підстави 

для таких висновків. 

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  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;  
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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 



364 

 

 

 

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. 

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». 

Ефективними формами, методами, засобами формування етичної 

компетентності студентів є: проблемний виклад матеріалу, інтерактивні 

методи (ділові та сюжетно-рольові ігри, тренінги, метод ситуацій та інші), 

драматизація під час розв’язання проблемних ситуацій (педагогічні колізії, 

конфліктні ситуації, ситуації морального вибору), групова дискусія, 

асоціативний пошук, інтерпретація, проектна діяльність, тобто такі, що 

вимагають узгодження групових дій з індивідуальними, вияву толерантності, 

поваги до думки іншого, бажання допомогти товаришам, радість за їхні 

успіхи тощо.  
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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. 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).  

Отримані після проведення формувального етапу експериментальної 

роботи результати 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. 

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. 
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У цілому, як свідчить аналіз результатів дослідно-експериментального 

дослідження, системне формування етичної компетентності в процесі 

професійної підготовки позитивно впливає на рівень сформованості всіх 

складників зазначеної компетентності в майбутніх учителів фізичної 

культури. 

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [33; 34; 35; 38; 40; 41; 

42; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 64]. 
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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 учителя 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 
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включає сукупність етичних і професійно-етичних цінностей, етичних 

суджень, оцінок і 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 
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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-

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-
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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 
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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 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 
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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% і у  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; розробки 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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «Етична компетентність майбутнього 

фахівця фізичної культури і спорту» 

Структура залікового кредиту курсу 

№ Тема заняття 

Кількість годин 

Л
ек
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ї 

С
ем
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ти
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ан
ят
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ті
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За
лі
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Модуль 1. Історико-гносеологічні питання формування 
етичної компетентності 

1 Розвиток етичних ідей в історії філософії освіти 2  2  
2 Історичний аспект розвитку етико-педагогічних ідей 2  2  
3 Основні поняття педагогічної етики 2  2  
4 Предмет і завдання педагогічної етики  2   

Модуль 2. Етапи формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя 

5 
Етична компетентність як складова професійної 
компетентності вчителя 

2  2  

6 Зміст етичної компетентності майбутнього вчителя 2  2  

7 
Особливості формування етичної  компетентності 
майбутнього вчителя 

2  2  

8 
Діагностика і самодіагностика рівня етичної 
компетентності учнів і студентів 

 2   

9 
Форми і методи морального виховання студентської і 
учнівської молоді 

 2   

10 Самореалізація етичного потенціалу особистості  2 2  
11 Підведення підсумків навчальної роботи    2 

Всього годин 12 8 14 2 
Всього 36 годин 
 

МОДУЛЬ 1. ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Тема 1. Розвиток етичних ідей в історії філософії освіти 

Зародження етики у філософських ученнях мислителів античного 
періоду (Аристотель, Платон, Квінтиліан). Процес виховання в епоху 
Середньовіччя. Критика середньовічної освіти вченими Відродження. 
Питання етики в педагогічній системі Я.А. Коменського. Учені ХVІІ-ХІХ 



433 

 

 

 

століть про моральне виховання (Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, Й. Песталоцці, 
Ф.А.Дістервег). Соціалісти-утопісти про моральний образ учителя. 
Прагматична педагогіка Д. Дьюї. 

Тема 2. Історичний аспект розвитку етико-педагогічних ідей 
Поширення грамотності у Київській Русі. Братські школи ХVІ-ХVІІ ст. 

Етико-педагогічні ідеї К. Ушинського та його послідовників. Етика в 
комплексі педагогічних ідей Л. Толстого. Етико-педагогічні погляди 
М. Пирогова, А. Макаренка, В. Сухомлинського. Сучасний етап розвитку 
ідей професійної етики в західних країнах. Професійні кодекси вчителя. 

Тема 3. Основні поняття педагогічної етики 
Сутність понять «мораль», «етика» та їх співвідношення. Причини 

виділення етики у відносно самостійну область етичного знання. Особлива 
роль педагога у формуванні моральної свідомості особистості. Значення 
морально-педагогічного авторитету у вихованні дітей. Професійна етика та 
педагогічна етика, як її частина. Найбільш поширені методи дослідження в 
області педагогічної етики. Категорії педагогічної моралі (професійний 
обов’язок, справедливість, честь, гідність, совість, авторитет). 

Тема 4. Предмет і завдання педагогічної етики 
Етико-педагогічні ідеї у працях видатних українських педагогів. 

Педагогічна мораль і її прояви у діяльності педагога. Суб’ект-суб’єктні 
відносини в педагогічній діяльності: вчитель і його праця, вчитель і учень, 
вчитель і учнівський колектив, учитель і батьки учнів, учитель серед своїх 
колег. Завдання педагогічної етики. 

МОДУЛЬ 2. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Тема 5. Етична компетентність як складова професійної 
компетентності вчителя  

Сутність поняття «компетентність». Визначення суті професійної 
компетентності вчителя в дослідженнях учених. Сучасні наукові підходи до 
розробки структури професійної компетентності вчителя. Особистісні якості, 
що характеризують професійно компетентного учителя. Сутність поняття 
«етична компетентність учителя». 

Тема 6. Зміст етичної компетентності майбутнього вчителя 
Суть та зміст готовності до етично адекватного вирішення професійних 

завдань як домінуюча характеристика етичної компетентності майбутнього 
вчителя (когнітивний, емоційно-вольовий, операціонально-діяльнісний 
компоненти). Особливості педагогічного мислення. Завдання  етичної 
підготовки з формування професійно-етичного мислення. Зміст структурних 
компонентів етичної компетентності майбутнього вчителя (професійно-
ціннісного, емоційно-емпатійного, когнітивно-установчого, операційно-
поведінкового, рефлексивно-самотворчого, особистісно-регулятивного). 

Тема 7. Особливості формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя  
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Основні напрями професійної діяльності педагога у сфері морального 
виховання. Етична складова педагогічної діяльності. Характеристика 
діяльності з формування у студентів готовності до етично обґрунтованого 
вирішення професійних завдань. Етапи формування етичної компетентності 
майбутнього вчителя (підготовчо-стимулювальний, світоглядно-когнітивний,  
особистісно-позиційний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивно-
коригувальний). 

Тема 8. Діагностика і самодіагностика рівня етичної 
компетентності учнів і студентів 

Критерії та показники рівнів етичної компетентності особистості 
(мотиваційно-аксіологічний, емоційно-вольовий, світоглядно-когнітивний, 
поведінково-регулятивний, рефлексивно-корекційний). Рівні етичної 
компетентності особистості (ціннісно-самотворчий, репродуктивно-
трансляційний, інтуїтивно-формальний, індиферентний). Діагностичні 
методики визначення рівня етичної компетентності особистості. Методика 
«Оцінна шкала прояву суспільних і моральних якостей», методика 
«Самооцінка скромності» (за І. Бехом). 

Тема 9. Форми і методи морального виховання студентської і 
учнівської молоді 

Спеціальні уроки, етичні бесіди, тематичні вечори, благодійні заходи 
як поширені форми морального виховання. Методи і засоби морального 
виховання: методи формування моральної поведінки, методи формування 
моральної свідомості, методи стимулювання моральних почуттів і мотивів 
поведінки. Розв’язання педагогічних ситуацій. 

Тема 10. Самореалізація етичного потенціалу особистості 
Суть самореалізації етичного потенціалу особистості. Сутність понять 

«потенціал», «етичний потенціал», «самореалізація». Методи стимулювання 
до самореалізації етичного потенціалу особистості: метод фасилітації, метод 
створення ситуації морального вибору, метод складання плану 
самореалізації. 

Тема 11. Підведення підсумків навчальної роботи  
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Проведення 

студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми етичного 
виховання студентської і учнівської молоді». Відповіді на запитання до 
заліку після вивчення навчального курсу «Етична компетентність фахівця». 
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Додаток Б 

Діагностичний пакет щодо вимірювання сформованості етичної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури 

Критерії Показники Діагностичні методики 
Мотиваційно-
аксіологічний: 
 

Професійно-етична спрямованість і 
професійно-етичні потреби, 
інтереси, мотиви, цінності, ідеали 

Спостереження, тестування, 
анкетування, адаптований і 
модифікований варіант методики 
М. Рокича, 
методика В. Смекала й М. Кучера 

Ставлення до оволодіння етичною 
компетентністю 

Ранжування, тестування, 
анкетування, опитування, бесіди, 
вирішення ситуацій 

Емоційно-
афективний 

Культура емоцій і почуттів Методика «Аналіз власних 
обмежень»; адаптована методика 
«Дослідження рівня емпатійних 
тенденцій» І. Юсупова 

Емоційні якості (емпатія, емоційна 
стійкість, емоційна чутливість) 

Діагностича методика виявлення 
перешкод при встановленні 
емоційно-емпатійних контактів 
(методика В. Бойка) 

Світоглядно-
когнітивний 

Загальноетичні й професійно-етичні 
знання 

Опитування, тестування, 
анкетування, перевірка письмових 
робіт, метод незакінчених речень 

Професійно-етичне мислення Опитування, бесіди 
Поведінково-
регулятивний 

Уміння й навички, що забезпечують 
етичність поведінки в різних видах 
професійної підготовки й реальній 
професійній діяльності 

методика «Діагностика етики 
поведінки» А. Шострома; 
«Особистість, що 
самоактуалізується» 

Моральна стійкість (здатність 
протидіяти негативним впливам) 

Спостереження, адаптована 
методика «Аналіз власних 
обмежень» М. Вудкока й 
Д. Френсиса 

Моральні якості (гуманізм, чесність, 
гідність, відповідальність, 
толерантність, тактовність, 
доброзичливість, комунікабельність 
тощо) 

Метод спостережень, метод 
незалежних оцінок, методика 
«Товариська гра», написання есе, 
бесіди 

Вольові якості (рішучість, 
наполегливість, дисциплінованість, 
самовладання тощо) 

Методика «Стратегії поведінки 
людини в конфлікті» К. Томаса; 
доручення 

Рефлексивно-
корекційний 

Рефлексивність поведінки й 
діяльності 

Спостереження, метод 
незалежних оцінок, оцінювання 
письмових робіт 

Прагнення до етичного 
самовдосконалення та здійснення 
самокорекції власної поведінки на 
основі рефлексивно-оцінної 
діяльності 

Методика виміру самоактуалізації 
особистості (CAT) у модифікації 
Л. Гозмана, М. Кроза.  

 


