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Abstract 
The importance and possibilities of the complex of training courses on health fitness in the process of profes-

sional development of future teachers of physical culture are revealed. 

Анотація 
Розкрито важливість та можливості комплексу навчальних курсів з оздоровчого фітнесу у процесі 

професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури. 
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Вступ. Несприятливі соціально-економічні та 

екологічні чинники, зниження загальної культури, 

інтенсифікація сучасної системи освіти, суттєві не-

доліки в організації і методиці фізичного вихо-

вання, що обумовлюють погіршення стану здоров’я 

і фізичного розвитку школярів, ставлять додаткові 

вимоги до якості професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Для досягнення успіхів у професійній діяльно-

сті потрібне належне здоров’я педагога, яке сприяє 

забезпеченню високого рівня його працездатності і 

визначає стабільність запланованих результатів. 

Здоров’я є одним з основних показників та важли-

вим чинником, що обумовлює ефективність праці, 

а значить й визначає готовність учителя фізичної 

культури до професійної діяльності. Разом з тим, 

від якості професійної підготовки педагога знач-

ною мірою залежить і стан здоров’я учнів, їх жит-

тєстійкість й соціально-психологічне благопо-

луччя. Зазначене актуалізує необхідність форму-

вання особистості майбутнього вчителя фізичної 

культури на основі його відповідального ставлення 

до свого здоров’я й ведення здорового способу 

життя як до вищої індивідуальної та суспільної цін-

ності, здатного забезпечити належний рівень здо-

ров’я дітей та учнівської молоді в усіх його проявах 

– духовному, психічному, фізичному. 

Один із шляхів вирішення окресленої про-

блеми пов’язується з використанням можливостей 

оздоровчого фітнесу – спеціально організованої ру-

хової активності, що задовольняє прагнення лю-

дини у покращанні власного здоров’я та підви-

щенні якості життя. Зміст оздоровчого фітнесу ви-

значають розгорнуті та збалансовані програми ру-

хової активності індивідуального характеру, які по-

будовані з урахуванням фізкультурно-оздоровчих й 

спортивних інтересів людей різного віку і статі [1; 

2; 3; 4; 6]. 

За твердженням дослідників, реалізація різних 

видів оздоровчого фітнесу відповідає вимогам сьо-

годення, сприяє формуванню мотивації до здоро-

вого способу життя [4], дозволяє комплексно впли-

вати на здоров’я особистості, оскільки створює 

умови для оптимізації її фізичного статусу (фізич-

ний розвиток і підготовленість), психічного (психо-

емоційна стійкість, рівень тривожності та впевне-

ності у своїх силах) і соціального (новий соціаль-

ний статус, сприйняття себе у соціумі) станів [6]. 

Сучасний розвиток оздоровчого фітнесу забезпечу-

ється значним арсеналом вправ, який постійно роз-

ширюється і доповнюється шляхом їх запозичення 

з інших видів спорту або створенням нових засобів 

через взаємопроникнення, комбінування та пере-

осмислення вже існуючих, а також за допомогою 

використання нового обладнання для реалізації різ-

номанітних програм [2]. 

Використання у вищих навчальних закладах 

потенціалу оздоровчого фітнесу сприяє реалізації 

завдань модернізації освіти, підготовці конкуренто-

здатних й професійно мобільних фахівців [1; 3]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів фізич-

ної культури до впровадження технологій оздоров-

чого фітнесу досліджується як педагогічний про-

цес, у якому на основі єдності змісту, форм, засобів, 
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методів навчання відбувається інтелектуальний ро-

звиток студентів, що знаходить своє відображення 

в діяльності, яка спрямована на реалізацію фізкуль-

турно-оздоровчих можливостей різних форм рухо-

вої активності школярів [1]. Основними професій-

ними компетенціями, що формуються засобами фі-

тнесу, розглядаються конструктивно-

проектувальна, методично-технологічна, здо-

ров’язбережувальна, психолого-комунікативна, ор-

ганізаційно-управлінська, професійно-рухова, ана-

літико-діагностична [3]. 

Мета статті - розкрити значення і можливості 

оздоровчого фітнесу як засобу професійної підгото-

вки майбутніх учителів фізичної культури. 

Результати дослідження. На сучасному етапі 

освоєння педагогічної професії випускник факуль-

тету фізичного виховання повинен бути добре під-

готовленим до виконання викладацької, науково-

методичної, фізкультурно-спортивної, управлінсь-

кої, виховної, соціально-педагогічної, оздоровчо-

рекреативної, корекційно-розвивальної, культурно-

просвітницької роботи. Разом з цим, цілями підго-

товки виступають не лише певні професійні харак-

теристики, але й зростаючою мірою особистісні 

якості людини, її спосіб життя, рівень культури та 

інтелектуальний розвиток [5]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів фі-

зичної культури у вищому навчальному закладі за-

безпечується всіма дисциплінами навчального 

плану, при цьому провідну роль у вирішенні за-

вдань практичної підготовки відіграють спортивно-

педагогічні дисципліни і, зокрема комплекс навча-

льних курсів з оздоровчого фітнесу. Підтверджен-

ням цього є те, що відповідно до навчальних планів 

факультетів фізичного виховання на засвоєння про-

грамового матеріалу зі спортивно-педагогічних ди-

сциплін відводиться найбільший обсяг часу, ці ди-

сципліни вивчаються протягом усього періоду нав-

чання, кількість видів контролю зі спортивно-

педагогічних дисциплін є значно більшою у порів-

нянні з іншими навчальними дисциплінами. 

Комплекс навчальних курсів з оздоровчого фі-

тнесу включає декілька споріднених за змістом ди-

сциплін, об’єднаних спільною метою, а саме: «Рит-

міка та хореографія», «Аеробіка з методикою ви-

кладання», «Оздоровчий фітнес», «Фітнес-

технології у професійній діяльності», «Функціона-

льний фітнес» та «Фітнес програми силового спря-

мування». Реалізація вказаного комплексу навчаль-

них дисциплін спрямована на активне формування 

особистості майбутнього фахівця засобами музич-

ної ритміки, хореографії, аеробіки та фітнесу, яке 

будується на пріоритеті професійно-педагогічної 

підготовки і передбачає вирішення таких завдань: 

– засвоєння теоретичних положень оздоров-

чого фітнесу та фітнес-технологій для вирішення 

педагогічних завдань у різних ланках системи фізи-

чного виховання і спорту; 

– оволодіння технікою спеціальних вправ та 

музично-руховими вміннями з ритмічної гімнас-

тики, базової аеробіки, степ-аеробіки, фітбол-аеро-

біки, атлетизму, шейпінгу, ритмічної гімнастики, 

стретчингу (Stretching), пілатесу (Pilates), калане-

тики, степ-аеробіки, фітнес-йоги, фітбол-аеробіки 

(Fitbol), слайд-аеробіки (Slide), флекс-уроку (Flex), 

босу-аеробіки (BOSU), різновидів танцювальної ае-

робіки, аеробіки зі скакалкою (Rope skipping) тощо; 

– оволодіння методикою навчання руховим 

діям на заняттях з музичної ритміки, хореографії, 

аеробіки та фітнесу, основами планування на-

вчально-виховного процесу для різного континге-

нту людей; 

– оволодіння знаннями, вміннями, навич-

ками організаційно-керівної та управлінської діяль-

ності з використанням фітнес-технологій і програм; 

– виховання особистісних та професійних 

якостей. 

Комплексний характер фітнесу та доволі знач-

ний перелік його видів покращує взаємозв’язок різ-

них сторін підготовки майбутнього вчителя фізич-

ної культури, розширює межі соціального й культу-

рного простору, формує здатність протистояти 

стресам і перебувати в гармонії з навколишнім се-

редовищем. Навчальні дисципліни з оздоровчого 

фітнесу значною мірою сприяють формуванню 

професійної готовності майбутнього педагога, що у 

подальшому дозволить йому успішно працювати і 

творити в системі фізичного виховання й спорту. 

Професійна готовність розглядається як багатоас-

пектний результат фахової підготовки студентів в 

умовах університетської освіти. Він передбачає ре-

алізацію професійно-педагогічного завдання щодо 

зміцнення здоров’я кожної особистості, її всебіч-

ного й гармонійного розвитку через виконання різ-

них фітнес-програм. 

Широке представництво і розповсюдження фі-

тнесу відображає, з одного боку, зміни у потребі 

особистості в руховій активності, її прагнення до 

міцного здоров’я й благополуччя, а з іншого, – під-

вищення вимог суспільства до рівня розвитку фізи-

чних та психологічних якостей людини. Заняття фі-

тнесом дозволяють набути впевненості у своїх мо-

жливостях, розширити власний світогляд. 

Виконання різноманітних рухових дій допомагає 

людині подолати страх та сором’язливість, сприяє 

підвищенню її самооцінки. Правильно розроблені 

фітнес-програми покращують працездатність, вдо-

сконалюють поставу й будову тіла, приносять без-

ліч задоволення та піднімають настрій. Рухова ак-

тивність у музичному супроводі – один із кращих 

способів навчитися любити себе і власне тіло. 

Цілі та завдання оздоровчого фітнесу реалізу-

ються у відповідних програмах, в основу яких може 

бути покладено один вид рухової діяльності (аеро-

біка, оздоровчий біг, плавання і т.п.); поєднання де-

кількох видів рухової активності (аеробіка й бодібі-

лдинг; аеробіка та стретчинг; оздоровче плавання і 

біг); поєднання одного або декількох видів фізичної 

діяльності та інших складових здорового способу 

життя (аеробіка і загартовування; бодібілдинг та 

масаж; оздоровче плавання й комплекс водолікува-

льних відновлювальних процедур). Зміст оздоров-

чих фітнес-програм найчастіше становлять гімнас-
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тичні вправи, вправи аеробної та силової спрямова-

ності, вправи у воді, рекреативна рухова активність 

й засоби психоемоційної регуляції. 

Освітня роль фітнесу яскраво відображається у 

системі психолого-педагогічних і медико-біологіч-

них знань, теоретико-методичних положеннях му-

зичної ритміки, хореографії, аеробіки, фітнесу, а та-

кож у відповідних професійних уміннях та навич-

ках. Засвоєні у процесі занять знання повинні 

характеризуватись повнотою, узагальненістю, міц-

ністю, системністю, гнучкістю й дієвістю. Той, хто 

займається має усвідомлювати мету і завдання за-

нять, знати їх структуру та вимоги до реалізації, 

уміти добирати оптимальні засоби й методи ро-

боти, регулювати навантаження, вносити необхідні 

корективи. Самостійний пошук необхідної інфор-

мації, уміння оперувати наявними знаннями для ви-

рішення педагогічних завдань, належна вмотивова-

ність значною мірою визначають здатність людини 

до активної творчої діяльності, де знання перетво-

рюються у засіб розвитку особистості. 

Основними навчальними й розвивальними ха-

рактеристиками занять оздоровчим фітнесом є: 

- формування прагнення до подальшого вдо-

сконалення і розвитку; 

- формування уміння вчитися;  

- оволодіння різновидами знань, умінь, на-

вичок на репродуктивному і творчому рівнях, їх ви-

користання у знайомих та незнайомих ситуаціях; 

- формування умінь виконувати окремі ру-

хові дії у необхідній послідовності;  

- розвиток умінь та навичок самоконтролю, 

включно з самооцінкою й самокорекцією; 

- формування вмінь конструювати окремі 

рухові дії та поєднувати їх у різноманітні комбіна-

ції;  

- забезпечення в руховій діяльності пере-

ходу від стереотипних до новітніх дій та способів; 

- пошук нестандартних шляхів розв’язання 

завдання, їх ускладнення та варіативність;  

- удосконалення взаємодії з партнерами при 

груповій роботі та формування вмінь оцінювати їх 

дії. 

Оздоровчі можливості фітнесу широко вико-

ристовуються в адаптивній, оздоровчо-реабіліта-

ційній і рекреативній фізичній культурі для ліку-

вання захворювань й ушкоджень, їхньої профілак-

тики, відновлення працездатності людей та їх 

соціалізації. Різноманітність природних дій, які ви-

конуються в процесі рухової діяльності та супрово-

джуються позитивними емоціями, сприяють роз-

ширенню функціональних можливостей серцево-

судинної, дихальної, нервової систем, опорно-ру-

хового апарату, нормалізації обміну речовин, до-

зволяють розвивати увагу, пам’ять, ініціативу, 

сприйняття просторової та часової орієнтації і т.п. 

При цьому цінність оздоровчого фітнесу полягає у 

можливості активного й одночасного впливу на 

психофізіологічну і моторну сфери людини. 

Фітнес, музична ритміка та аеробіка забезпечу-

ють необхідні умови для розв’язання широкого спе-

ктру завдань виховання, оскільки забезпечують єд-

ність фізичного і духовного вдосконалення особис-

тості. Адже всебічний й гармонійний розвиток лю-

дини неможливий без належної рухової діяльності. 

Свідома та цілеспрямована рухова активність ви-

ступає важливим чинником формування особис-

тості, зумовлює взаємозв’язок різних аспектів її ви-

ховання – розумового, фізичного, морального, тру-

дового, естетичного, громадянського, гендерного 

тощо. 

На заняттях оздоровчим фітнесом створюється 

реальна можливість для самовираження кожної лю-

дини, прояву її індивідуальних рис і, разом з тим, 

активним чинником становлення особистості тут 

виступає колектив. Різноманітні фітнес-програми 

дозволяють цілеспрямовано формувати у людини 

почуття прекрасного, впливати на основні її життє-

воважливі якості. Різноплановість, багатогранність 

видів фітнесу та аеробіки, їх емоційна насиченість 

сприяють активному стимулюванню мотивації осо-

бистості, розвитку у неї рухових, пізнавальних та 

творчих здібностей. У навчально-виховному про-

цесі вдосконалюються почуття обов’язку та відпо-

відальності, дружби й колективізму, доброти і гу-

манізму, формуються активна життєва позиція, 

уміння планувати, організовувати, контролювати 

свою діяльність та раціонально використовувати 

час. 

Висновки. Значення оздоровчого фітнесу в 

професійній підготовці майбутніх учителів фізич-

ної культури визначається ефективністю музичної 

ритміки, хореографії, аеробіки та фітнесу – універ-

сального засобу для всебічного гармонійного роз-

витку особистості, а саме їх доступністю, різнобі-

чним впливом на організм людини, на засвоєння 

нею «школи рухів», на розвиток її фізичних і пси-

хічних якостей, високою емоційністю та видови-

щністю. 

Комплекс навчальних дисциплін з оздоров-

чого фітнесу підкреслює соціальну значущість 

професії вчителя, розкриває цінності та ідеал для 

подальшого вдосконалення і розвитку, сприяє 

формуванню прагнення до самоосвіти й самови-

ховання. Належна реалізація його змісту передба-

чає формування у студентів факультетів фізичного 

виховання готовності до фізкультурно-оздоров-

чої, спортивно-масової та культурно-просвітни-

цької роботи з учнями загальноосвітніх навчаль-

них закладів і творчого вирішення завдань здо-

ров’язбережувальної педагогіки. 
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Abstract 

In the article it was considered basic elements, structure and some aspects of image of a modern teacher in 

educational environment Author presents theoretical analysis of the phenomenon of professional image of a mod-

ern history teacher. It was analyzed the features of influence of professional image on personality of modern 

teacher. It was marked, that historical education is one of key factors of forming of pupils’ national historical 

consciousness. It was found out pre-conditions of professional image forming of modern history teacher. It was 

focused on the role of history teacher in development of pupils’ historical education. 

Анотація 
 У статті розкрито основні складові, структуру та деякі аспекти іміджу вчителя в освітньому просторі. 

Автором представлено теоретичний аналіз феномена професійного іміджу сучасного вчителя історії. Про-

аналізовано особливості впливу професійного іміджу на становлення особистості сучасного вчителя. Ав-

тором наголошено, що історична освіта є одним із найважливіших чинників формування національної 

історичної свідомості учнів. Сформульовано авторську дефініцію поняття «професійний імідж вчителя 

історії». З’ясовано передумови формування професійного іміджу сучасного вчителя історії. Закцентовано 

увагу на розвитку історичної освіти учнів. 

Keywords: image, professional image, teacher of history, historical education, historical culture. 

Ключові слова: імідж, професійний імідж, учитель історії, історична освіта, історична культура.  

 

Постановка проблеми. Середня школа є підґ-

рунтям психічного розвитку особистості, духов-

ного й інтелектуального потенціалу учня, а вчитель 

середньої школи – соціально значуща фігура у цілі-

сному педагогічному процесі. Саме психологічні 

особливості шкільного навчання й виховання під 

керівництвом учителя формують спрямованість со-

ціального розвитку дитини в старшій школи і її по-

дальше самовизначення і становлення. Стає очеви-

дним те, що історична освіта безпосередньо формує 

особистість учня, готує його жити в мінливому світі 

інформаційного суспільства, розвиває здатність за-

своювати інформацію, навчає сучасним формам 

спілкування. У зв’язку з цим актуалізується про-

блема модернізації сучасної системи перепідгото-

вки та підвищення кваліфікації учителів історії, 

підвищення їх професійної майстерності та форму-

вання професійного іміджу. Тому, у контексті нау-

кового пошуку потребують більш глибокого обґру-

нтування основні поняття дослідження: «імідж», 

«професійний імідж», «професійний імідж вчи-

теля», «професійний імідж вчителя історії».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасних наукових розвідках проблема форму-

вання іміджу найбільш широко розкрита у працях 

А. Альтшулера, Ю. Андрєєвої, Г. Балла, І. Беха, Б. 

Джи, Т. Живаєвої, Д. Карнегі, А. Ковальова, Н. Ко-

вальчук, В. Королька, І. Криксунової, Р. Огін-

ського, О. Осєтрової, Ю. Палехи, А. Панасюка, 

О. Перелигіної, О. Петрової, Ю. Петрухно, М. Піс-

кунова, Г. Почепцова, О. Соловйова, П. Фролова та 

ін.  

Звертає на себе увагу поява великої кількості 

наукових робіт та публікацій, присвячених пробле-
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