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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ  

УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Удосконалення системи вищої освіти спрямоване на вирішення низки проблем, 

пов’язаних із необхідністю підготовки педагогів нової генерації, які здатні продуктив-
но мислити, приймати швидкі та адекватні рішення, орієнтуватися у мінливих ситуа-
ціях, проявляти творчу ініціативу. Такий стиль діяльності висуває високі вимоги до 
педагога, його особистісних якостей та освітнього рівня і стає можливим лише за умо-
ви розвиненого педагогічного мислення.  

Термін «мислення» тлумачиться як вища форма відображення дійсності в психі-
ці, ідеальної діяльності, результатом якої є об’єктивна істина. Таким чином мислення 
представляє собою вищу форму психічного відображення. Пізнання світу починається 
з відчуттів, сприймань та виникаючих уявлень але ця чутлива картина світу не дає 
можливості глибоко і всебічно пізнати його. Зокрема, живе споглядання неспроможне 
проникнути у складні форми взаємодії явищ, об’єктів, подій, у їх причини та наслідки. 
Для відображення цих моментів буття необхідний перехід від відчуттів, сприймань до 
мислення. Шляхом мислення індивід розчленовує і розплутує взаємозв’язки між пре-
дметами, подіями і явищами, з’ясовує причини та наслідки цієї взаємодії.  

Процес мислення являє собою опосередковане й узагальнене відображення лю-
диною предметів і явищ об’єктивної дійсності у їхніх істотних властивостях, зв’язках 
та відношеннях. Мислення є одним із провідних пізнавальних процесів, його вважа-
ють найвищим ступенем пізнання. Воно відрізняється від чуттєвого пізнання на стадії 
сприймання тим, що воно відбиває дійсність опосередковано, за допомогою системи 
засобів, зокрема мисленєвих операцій, мови й мовлення, знань людини тощо. Відо-
браження дійсності на рівні мислення має також узагальнений характер. Виділяючи 
загальне, ми спираємося не тільки на ті об’єкти, які сприймаємо в даний момент,  
а й на ті, які сприймали в минулому. Мислення надає людині можливість відобразити 
й зрозуміти не тільки те, що може бути безпосередньо сприйняте відчуттями, а й те, 
що сховане від безпосереднього чуттєвого сприймання [3].  

Основне завдання у дослідженні мислення, як процесу вирішення розумової за-
дачі, пов’язане з постановкою проблеми формування розумових дій у процесі профе-
сійної діяльності. В даному контексті мова йде про розумову діяльність учителя фізи-
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чної культури, про його професійне мислення яке ми називаємо «педагогічним мис-
лення». У словнику С. Гончаренка [2, с. 252] дається визначення «педагогічного мис-
лення», де воно характеризується як здатність учителя застосовувати теоретичні по-
ложення філософії, психології, педагогіки, методики в конкретних педагогічних ситу-
аціях навчально-виховної роботи; вирішувати педагогічні завдання; використовувати 
педагогічні ідеї в конкретних ситуаціях діяльності; «бачити» в конкретному явищі йо-
го педагогічну суть. Педагогічне мислення дозволяє вчителеві проникати в причинно-
наслідкові зв’язки педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність, погляди, пере-
живання, знаходити науково обґрунтоване пояснення успіхів і недоліків, передбачати 
результати роботи. 

Аналіз професійного мислення вчителя у педагогічному процесі характеризуєть-
ся наступними особливостями:  

• діагностичною: вивчення учнів, пізнання педагогічної ситуації, отримання 
зворотного зв’язку відносно виконуваної професійної діяльності;  

• стимулюючою: спонукання учнів до прояву інтелектуальної ініціативи за до-
помогою власних педагогічних дій;  

• інформаційною: повідомлення школярам інформації про актуальні для даного 
віку проблеми і про способи їх вирішення;  

• розвиваючою: осмислення засобів формування провідних соціально-корисних 
і навчально-пізнавальних якостей особистості учня; 

• компенсаторною: вміння мислити категоріями успіху: позитивне мислення, 
вміння бачити позитивне в невдачі допомагає вчителеві всупереч багатьом негатив-
ним чинникам шукати нові засоби вирішення сучасних педагогічних проблем;  

• оціночною: повідомлення учням оцінки результатів їх діяльності;  
• самовдосконалюючою: професійне мислення вчителя створює і забезпечує 

можливість уникнути імпульсивності або рутинної педагогічної діяльності [4].  
Професійне мислення у психолого-педагогічній літературі розглядається у двох 

розуміннях. В першому підкреслюють високий професійно-кваліфікаційний рівень 
фахівця, мова йде про особливості мислення, що виражають його якісний аспект.  
А в другому, відзначають особливості мислення, обумовлені характером професійної 
діяльності, тут мається на увазі предметний аспект. На нашу думку особливості педа-
гогічного мислення учителів фізичної культури повинно проявлятися в обох тракту-
ваннях і взаємодоповнювати один одного. Від уміння професійно мислити і діяти аде-
кватно ситуаціям які виникають у процесі фізичного виховання залежить ефектив-
ність вчителя.  

Педагогічне мислення учителя фізичної культури безпосередньо відображає 
практичну діяльність у процесі фізичного виховання. Тому його можна розглядати як 
своєрідне «педагогічне бачення», що віддзеркалює психолого-педагогічні і професійні 
знання, способи розумових дій і установок особистості вчителя. 

Високий рівень педагогічного мислення є однією з основних вимог до кваліфіка-
ції учителя фізичної культури. Для педагога мислення професійного спрямування мо-
жна досягти шляхом постановки педагогічних завдань, їх вирішення з високим рівнем 
новизни та оригінальності, створення й аналізу конкретних педагогічних ситуацій, які 
спрямовані на формування творчої активності.  

Педагогічне мислення вчителя передбачає раціональне вирішення навчально-
виховних ситуації. Саме в цьому полягає здатність і потреба учителя фізичної культу-
ри аналізувати, узагальнювати і перетворювати педагогічні ситуації, ухвалювати рі-
шення про вибір і застосування засобів педагогічної дії, у відповідних ситуаціях, тво-
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рчо створювати нові засоби педагогічної діяльності у процесі фізичного виховання. За 
своїм походженням педагогічне мислення є системою розумових дій, що виникають 
на основі пізнання і перетворення складної педагогічної ситуації [1].  

Зростаючі вимоги до професійної підготовки педагогів, зокрема учителів фізич-
ної культури, вимагають якісно нових теоретико-методичних підходів у їх фаховому 
становленні, що дозволить не тільки опанувати основи наук і професійні вміння та 
навички, а й сформувати педагогічне мислення. Успішне формування педагогічного 
мислення допоможе учителям фізичної культури органічно включитися в педагогічну 
роботу і розпочати практичне застосування наукових знань у процесі їх самостійної 
професійної діяльності. 
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МEТOДOЛOГIЧНI ПIДXOДИ  

ДO OБҐРУНТУВAННЯ МOДEЛI ФOРМУВAННЯ 
ПCИXOЛOГIЧНOЇ ГOТOВНOCТI МAЙБУТНЬOГO ПEДAГOГA 

ДO ПРOФECIЙНOЇ CAМOРEAЛIЗAЦIЇ 
 
Ocoбливocтi кoжнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi cтвoрюють пeвнi умoви для рoзвитку 

ocoбиcтocтi i прoцecу прoфeciйнoгo cтaнoвлeння, який у cвoю чeргу, впливaє нa ocoб-
ливocтi її рoзвитку, її caмoрeaлiзaцiю нa oбрaнoму шляxу [1]. У зв’язку з цим oднiєю  
з нaйвaжливiшиx зaдaч у пcиxoлoгiчнiй нaуцi зaлишaєтьcя вивчeння прoфeciйнoї 
caмoрeaлiзaцiї, якa пeрeдбaчaє cуттєвi змiни ocoбиcтocтi людини у cтaнoвлeннi  
i пoдaльшoму рoзвитку прoфeciйнoї дiяльнocтi. Як будь-який iнший прoцec, 
прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя xaрaктeризуєтьcя якicними внутрiшнiми пeрeтвoрeннями, 
якi зaбeзпeчують вiдпoвiдну рoбoту людини у її прoфeciйнiй дiяльнocтi. Нeзвaжaючи 
нa тe, щo зaбeзпeчeння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi фaxiвцiв нa ринку прaцi вiдбувaєтьcя 
нa ocнoвi ocнoвнoгo бaгaжу знaнь тa вмiнь, oдeржaниx у вишi, вaжливу рoль вiдiгрaє 
нaявнicть у мaйбутньoгo фaxiвця пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї 
caмoрeaлiзaцiї. Caмe тoму в умoвax рeфoрмувaння вищoї ocвiти ця прoблeмa нaбувaє 


