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Олімпійська освіта: соціально-філософські, історичні, психологічні та педагогічні аспекти 
 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ 

Огнистий А. В., Огниста К. М. 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Тернопіль, 
Україна 

 
Вступ. «Декларація про загальні заходи державної молодіжної політики в Україні» ставить 

перед педагогами завдання створити атмосферу, яка спонукатиме до ініціативності творчі сили 
учнівської та студентської молоді, сформує умови для її належного фізичного, культурного та 
інтелектуального розвитку. Одним із шляхів вирішення цього завдання може стати виховання 
особистості на принципах олімпізму. Даний процес повинен відбуватись не лише через здобуття 
культурологічних знань, а й служити доброзичливим запрошенням до навчальних і самостійних 
занять фізичною культурою і спортом. 

Аналіз літературних джерел виявив, що олімпійська освіта й олімпійське виховання в 
Україні у більшості випадків базуються на ґрунтовних науково-методичних працях М.М 
Булатової [2], С.Н. Бубки [1], В.М. Єрмолової [3]. 

Проте, лише незначна кількість науково-методичних праць висвітлює значення і місце 
олімпійської освіти в ході підготовки вчителя початкових класів як фахівця, який буде мати 
безпосереднє відношення до  фізичного виховання школярів.  

Мета дослідження - визначити шляхи покращення підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до реалізації олімпійської освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, 
опитування, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження здійснюється у рамках 
вирішення завдань комплексної наукової теми «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до роботи з фізичного виховання у школі» та плану наукових досліджень 
регіонального відділення Олімпійської академії України у Тернопільській області. 

Кафедрою фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка у співпраці з Олімпійською академією України (ОАУ) 
було окреслено основні напрями впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний 
процес студентів – майбутніх учителів початкових класів: 

● Забезпечення спеціалізованих кафедр, які здійснюють підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до фізичного виховання учнів методичною літературою і матеріалами 
досліджень ОАУ з історії фізичної культури, спорту та олімпійського руху. 

● Залучення до дослідницької роботи студентів – майбутніх учителів початкових класів, 
співробітництва й участі у наукових конференціях. 

● Поширення олімпійських знань серед керівників кафедр, факультету, університету. 
Співпраця з інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

● Залучення лідерів олімпійського руху, спортсменів, тренерів, журналістів, акторів, 
письменників, участь студентів напряму підготовки початкова освіта до пропагандистських 
заходів на спортивних турнірах. 

● Залучення студентів – майбутніх педагогів, до поповнення експонатами музею спортивної 
слави та проведення спортивних виставок у музеях,  навчальних закладах. 

● Проведення майбутніми вчителями початкових класів олімпійських уроків та вікторин під 
час педагогічної практики. 

Запропоновані заходи для покращення олімпійської освіти спрямовані  не лише на 
виконання своїх професійних обов’язків майбутніми вчителями початкових класів, а й на їх 
активну та ефективну участі у фізичному вихованні підростаючого покоління, формування у 
молодих осіб олімпійських ідеалів. 
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Підтвердженням правильності наших дій послужило опитування, яке передбачало  
визначення рівня освіченості майбутніх учителів початкових класів з олімпійської тематики. 
Нами було проведено опитування, в якому взяли участь студенти – майбутні вчителі початкових 
класів. Вибір контингенту опитування невипадковий. Кому, як не вчителю початкових класів, 
доносити до учнів високе і світле, яким у нашому випадку є олімпізм.  

В опитуванні взяли участь 395 студентів денної форми навчання. Всі опитані — особи 
жіночої статі. Опитування проводили у 2008, 2016 та 2018 роках. Результати, отримані нами у 
2008 р., спонукали нас до вироблення і впровадження рекомендацій до покращення процесу 
професійно-прикладної підготовки з фізичного виховання студентів у розділі олімпійська освіта 
[4]. У 2016 р. нами було проведено повторне опитування, внесено корективи до програм 
впровадження олімпійської освіти. У 2018 р. здійснено заключне опитування серед студентів – 
майбутніх учителів початкових класів. 

На запитання «Чи знаєте Ви, де відбулися останні Олімпійські ігри?» ми отримали такі 
результати (табл. 1.). 

Таблиця 1. 
Результати опитування дівчат – майбутніх учителів початкових класів, % 

(n-395)  

Рік опитування n Знають, де відбулись 
Олімпійські ігри 

Не знають, де відбулись 
Олімпійські ігри 

2008  128 11,31 88,69 
2016  136 76,34 23,66 
2019  131 100,00 0,00 
 
Подальші дослідження будуть спрямовані на формування у майбутніх учителів початкових 

класів глибших знань про олімпійський рух.  Додаткове опитування студентів у 2019 р., (n-131) 
виявило нові проблеми і виклики, а саме: тільки 24,3% знають, де проходили Юнацькі 
Олімпійські ігри, про Європейські ігри знають 18,9% опитаних, з них 10,8% обізнані  про те, що 
вони відбудуться в м Мінськ, Республіка Білорусь, і жоден з опитаних студентів не володіє 
інформацією про такий спортивний захід, як Європейські юнацькі Олімпійські фестивалі. 

Висновок. Використання сучасної навчально-методичної та популярної літератури, 
виданої в останні роки за сприяння Національного олімпійського комітету України та 
Олімпійської академії України, та впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний 
процес майбутніх вчителів початкових класів дозволили покращити поінформованість студентів, 
що повинно позитивно відобразитись на освіченості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Прогнозується, що запропоновані нами методичні рекомендації з олімпійської освіти дадуть 
змогу здійснити позитивний вплив на імідж школи, ЗВО, країни; збільшити коло спілкування, 
внаслідок чого з’являється можливість сформувати новий погляд на існуючі проблеми та шляхи 
їх вирішення; забезпечити розвиток нових інтелектуальних ресурсів, адже вчитель є не тільки 
виконавцем освітньої програми, а й джерелом нових ідей і життєвого досвіду; надати нові 
професійні і консультаційні послуги, оскільки педагог повинен бути кваліфікованим фахівцем та 
охоче ділитися своїми знаннями.  
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