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Сучасні вимоги, які ставляться перед вищою педагогічною школою, зорієнтовані 
на розвиток продуктивного педагогічного мислення, що забезпечує можливість 
майбутнім учителям самостійно здобувати нові знання й застосовувати їх у 
професійній діяльності.

Зростаючі потреби до професійної підготовки педагогів, зокрема й майбутніх 
учителів фізичної культури, вимагають якісно нових теоретико-мегодичних підходів у 
їх фаховому становленні. За таких умов основним завданням професійної підготовки 
майбутнім учителям фізичної культури стає не передача наукових знань, а включення 
їх у процес осмислення професійних завдань через співвідношення з цінностями 
сучасного суспільства, власними потребами, запитами й очікуваннями. Даний підхід 
дозволяє розглянути систему професійної підготовки не як вузько функціонально, а в
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широкому соціокультурному контексті, що набуває ознак андрагогічного процесу 
((Іишепуик, 2017).

Андрагогіка, як наука про освіту дорослих, навчає людину швидко адаптуватися до 
суспільних перетворень, змін на ринку праці та освітніх трансформацій, а також 
забезпечує шляхи самовдосконалення, самоосвіти й формування продуктивного 
мислення. Пріоритетним завданням освіти дорослих є забезпечення людини 
комплексом знань та вмінь, необхідних для активної творчої діяльності, підвищення її 
компетенції та пост ійного самонавчання протягом життя.

Предмет і методи андрагогіки формувалися в результаті виявлення специфічних 
особливостей організації освітнього процесу у дорослих порівняно з дітьми, а саме, 
дорослому належить провідна роль у процесі свого навчання; дорослий, що навчається, 
прагне до самореалізації, самостійності, до самоврядування і усвідомлює себе таким; 
доросла людина має, життєвий (соціальний, професійний) досвід, який можна 
використовувати як джерело навчання для нього самого, так ї для його колег; доросла 
людина навчається для вирішення важливої життєвої проблеми і досягнення 
конкретної мети; дорослий розраховує на негайне застосування здобутих в ході 
навчання умінь, павичок, знань, якостей;навчальна діяльність того, хто навчається, 
шачною мірою детермінована часовими, просторовими, побутовими, професійними, 
соціальними факторами, які можуть як обмежувати, так і сприяти навчанню; -  процес 
навчання дорослої людини організується як сумісна діяльність того, хто навчається, і 
гого, хто навчає, на всіх етапах (діагностування, планування, реалізації, оцінювання, 
корекції результатів навчальної діяльності) (Зтугпоуа, 2011).

Під андрагогічною моделлю навчання ми розуміємо формування у майбутніх 
учителів фізичної культури, як суб’єктів навчання, ставлення до себе як до соціально й 
професійно зрілої особистості, здатної до самопізнання, самоосвіти, саморозвитку та 
рефлексії. Тому під час створення та реалізації розробленої нами педагогічної системи 
формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної 
культури ми керувалися комплексом андрагогічних принципів висвітлені в працях: 
(АгкЬіроуа, 2002), (Нготкоуа, 2012), (2тееу, 2007).

Принцип пріоритету самостійного навчання. Самостійна навчально-виховна 
діяльність студентів виступає, як основний вид їх навчальної роботи. Під самостійною 
навчально-виховною діяльністю розуміється не організація самостійної роботи як виду 
діяльності, а здійснення студентами усвідомленої самостійної організації власного 
навчального процесу.

Принцип спільної діяльності. Даний принцип передбачає спільну діяльність 
студентів й викладача, а також з іншими студентами через планування, реалізацію, 
оцінювання та корекцію навчально-виховного процесу.

Принцип опори на досвід учня. Згідно з цим принципом життєвий (побутовий, 
соціальний, професійний) досвід студента використовується в якості одного з джерел 
навчання як самих студентів, так і їх товаришів

Принцип індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен студент 
спільно з викладачем, а в деяких випадках і з іншими студентами створюють 
індивідуальні програми навчання, орієнтовані на конкретні освітні потреби і цілі 
навчання що враховують досвід, рівень підготовки, психофізіологічні, когнітивні 
особливості.

Принцип системності навчання. Цей принцип передбачає дотримання, 
відповідності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оцінювання результатів 
навчання.

Принцип контекстного навчання. Відповідно до цього принципу навчання, з 
одного боку, переслідує конкретну, життєво важливу для студентів мету, орієнтовану 
па виконання ними соціальних ролей або вдосконалення особистості, а з іншого -
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будується з урахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності студентів і їх 
просторових, часових, професійних, побутових факторів (умов).

Принцип актуалізації результатів навчання. Даний принцип передбачає 
невідкладне застосування на практиці набутих студентами знань, умінь, навичок, 
якостей.

Принцип елективного навчання. Він означає надання студентам певної свободи 
вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, 
оцінювання результатів навчання, а також самих студентів.

Принцип розвитку освітніх потреб. Згідно з цим принципом, по-перше, 
оцінювання результатів навчально-виховної діяльності здійснюється шляхом 
виявлення реального ступеня освоєння навчального матеріалу і визначення того 
навчального матеріалу, без освоєння якого неможливе досягнення поставленої мети у 
навчанні, по-друге, навчально-виховний процес будується з метою формування у 
студентів нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення 
певного рівня навчання.

Принцип усвідомленості навчання. Він означає усвідомлення, осмислення 
студентами й викладачами всіх параметрів навчально-виховного процесу та своїх дій 
по організації цього процесу.

Слід зауважити, що означені андрагогічні принципи навчання дорослих не 
вступають у протиріччя з дидактичним принципам педагогіки. Частково вони їх 
розвивають, а інколи корелюються з ними. Наприклад, принципи розвитку освітніх 
потреб, індивідуалізації або опори на досвід. Основна їх відмінність від педагогічних 
принципів полягає в тому, що андрагогічні принципи визначають діяльність перш за 
асе студентів та викладачів щодо організації навчально-виховного процесу. В той час, 
як педагогічні принципи в основному регламентують навчальну діяльність 
(2тееу, 2007).

Таким чином, андрагогічні принципи навчання, у нашому дослідженні, не 
суперечать а корелюють й доповнюють педагогічні принципи. В загальному, вони 
більш повно, визначають діяльність студентів та викладачів щодо організації процесу 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури й формування їх 
продуктивного педагогічного мислення.
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