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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з характерних рис сучасного інформаційного 

суспільства в Україні, що впливає на загальний стан фізичного та психічного здоров’я 

населення, є гіподинамічний спосіб життя, переважання пасивних форм дозвілля, 

збільшення різних видів і типів залежної поведінки. Зазначене виявляється й у 

загальній тенденції зниження рухової активності школярів при постійному зростанні 

статичного та психоемоційного напруження під час навчання. Це потребує нагального 

вжиття в системі загальної освіти ефективних заходів щодо зміцнення фізичного й 

психічного здоров’я дітей і молоді, формування в них здорового способу життя, 

цінностей активного, розвивального, просоціального дозвілля, що зазначено у 

відповідних нормотворчих документах, а саме: Законах України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт»; Концепції розвитку освіти України на 

період 2015–2025 рр. та галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти. 

Тому перед системою вищої педагогічної освіти, яка й покликана оперативно реагувати 

на нагальні потреби суспільства, актуалізується завдання щодо підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності, оскільки саме вони мають 

забезпечити ефективну організацію та проведення різноспрямованих фізкультурно-

оздоровчих, спортивних, розважальних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах 

з метою формування здоров’язберігаючої компетентності учнів, мотивації їх фізичного 

розвитку й удосконалення, формування моральних, вольових та інших якостей. 

Необхідність дослідження й вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності зумовлена наявними суперечностями між: 

– сучасними вимогами суспільства до професійної діяльності вчителя фізичної 

культури, яка має бути спрямована на створення розвивального освітнього середовища 

шляхом використання інноваційних інтерактивних, ігрових технологій, упровадження 

різноманітних анімаційних заходів в урочний і позаурочний час, та неготовністю 

більшості педагогів до її здійснення; 

– визнанням педагогічною наукою й практикою необхідності спрямування 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на формування 

здоров’язберігаючої компетентності учнів у навчальному та позанавчальному процесі й 

переважанням традиційного підходу до організації освітнього процесу; 

– усвідомленістю сучасною педагогічною наукою складності, тривалості й 

різноспрямованості формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до 

анімаційної діяльності та недостатньою розробленістю в педагогічній практиці вищої 

школи інноваційних освітніх заходів щодо забезпечення ефективності цього процесу. 

Проблему підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності відображено при вирішенні широкого кола теоретичних і прикладних питань, 

пов’язаних з дослідженням методологічних засад сучасної філософії освіти 

(В. П. Андрущенко, Г. П. Васянович, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень); психолого-педагогічних 

засад професійного розвитку педагогів (О. І. Гура, О. П. Левківська, Л. В. Міхеєва та ін.); 

особливостей формування педагогічної майстерності фахівців (Є. С. Барбіна, 

С. І. Болтівець, В. Й. Бочелюк, О. А. Дубасенюк, С. О. Сисоєва та ін.); підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (Л. П. Ареф’єва, 
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Е. С. Вільчковський, Р. П. Карпюк, А. П. Конох, Т. Ю. Круцевич, О. С. Куц, 

В. І. Наумчук, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, Б. М. Шиян, Ю. М. Шкребтій та ін.); 

теоретико-методичних основ гуманізації педагогічної діяльності вчителя в основній 

школі (А. В. Сущенко), професійної підготовки майбутніх педагогів з питань збереження 

та зміцнення здоров’я молоді (Н. І. Коцур, О. І. Міхеєнко, О. В. Тимошенко та ін.); 

формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до 

впровадження технології спортивного менеджменту (Л. В. Безкоровайна); використання 

інформаційних технологій у процесі вищої освіти майбутніх фахівців з фізичної 

культури (Р. В. Клопов); підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (Є. А. Захаріна), організації 

дозвілля й анімаційної діяльності (Л. В. Волик, В. В. Кірсанов, Т. М. Лесіна, 

Н. О. Максимовська, І. І. Шульга); створенні нових умов фахової підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у вищому навчальному закладі (І. Б. Гринченко, 

Г. Р. Генсерук, Л. І. Іванова та ін.). 

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури, проблема формування їх готовності 

до анімаційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі як у теоретичному, 

так і практичному аспектах є малодослідженою, що зумовлено, передусім, новітнім 

характером самого явища анімаційної діяльності, а також невизначеністю науково-

методичних засад підготовки педагогів до її здійснення. 

Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку вищої освіти в Україні 

разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки зумовили вибір теми 

дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації 

відповідає тематичному плану наукових досліджень Запорізького національного 

університету з наукового напряму «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх 

фахівців фізичного виховання, спорту і туризму» (державний реєстраційний номер 

0115U004337). Тема затверджена вченою радою Запорізького національного університету 

(протокол № 4 від 20.12.2012) й узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 3 від 26.03.2013). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. 

Для досягнення зазначеної мети сформульовано такі завдання: 

– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності анімації та 

анімаційної діяльності педагога; 

– виявити й схарактеризувати складові готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності, особливості їх формування в процесі професійної 

підготовки; 

– визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі; 
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– здійснити експериментальну перевірку визначених організаційно-педагогічних 

умов формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі та розробити методичне забезпечення, що 

сприятиме їх ефективності. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективність 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності 

залежить від упровадження в систему вищої педагогічної освіти таких організаційно-

педагогічних умов, як: 1) орієнтація змісту педагогічної освіти майбутніх учителів 

фізичної культури на формування готовності до анімаційної діяльності; 2) спрямування 

практичної підготовки студентів на розвиток умінь з проектування та організації 

анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі; 3) формування 

цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної діяльності шляхом їх залучення 

до розвивального анімаційного освітнього середовища. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, систематизація, 

зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; моделювання; метод аналізу 

визначення понять – для з’ясування сутності готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності, обґрунтування змісту та структури формування 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в процесі 

професійної підготовки; 

– емпіричних: методики діагностики; контент-аналіз нормативної документації, 

навчально-виховних планів і освітньо-професійних програм – для визначення 

особливостей підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності визначених 

організаційно-педагогічних умов; 

– статистичних: метод середніх величин, t-критерій Стьюдента, критерій 

узгодженості Пірсона, а також методи аналізу емпіричних даних за допомогою 

сучасних інформаційних технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих 

експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності, а саме: орієнтацію змісту педагогічної освіти 

майбутніх учителів фізичної культури на формування готовності до анімаційної 

діяльності, що передбачає його вибудовування відповідно до змісту анімаційної 

діяльності та вимог до фахівців-аніматорів, а також складових готовності майбутніх 

фахівців до її реалізації; спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь 

з проектування та організації анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному 

закладі, чого досягають завдяки постановці нових завдань ознайомчої, навчальних та 
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виробничої практик; формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної 

діяльності шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього середовища, 

спрямоване на створення особливих умов для самостійної роботи в позанавчальний час; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«анімаційна діяльність», «готовність майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності»); компоненти, критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності; 

– удосконалено організаційно-методичні засади підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності на основі: упровадження модульних 

спецкурсів з використанням бінарних і проблемних лекцій, різновиду семінарів (бесід, 

прес-конференцій, круглого столу), вирішення ситуаційних завдань, психологічних та 

рольових ігор, практичних робіт пошукового характеру; корегування програм 

практичної підготовки студентів; організації позааудиторної роботи; 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо сутності 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до розробки та впровадження 

анімаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що створено, 

апробовано та впроваджено в навчальний процес підготовки студентів напряму 

«Фізичне виховання»: модульні спецкурси «Анімація в системі роботи з профілактики 

шкідливих звичок», «Методика організації вільного часу учнів (молодшого, середнього, 

старшого шкільного віку)», «Ігрові технології у фізкультурній діяльності», 

«Професіограма фахівця фізичного виховання» у межах дисциплін професійного циклу; 

спецкурс «Анімація у фізичній культурі», науково-методичний комплекс якого включає 

навчальну та робочу програми, матеріали лекцій, семінарських, практичних занять і 

тестового контролю, рекомендації щодо виконання індивідуального науково-

дослідницького завдання, електронний ресурс у системі електронного забезпечення 

навчання Moodle; програму наскрізної практичної підготовки; програму роботи 

студентського гуртка «Animation FVteam». 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 

дослідження створюють основу для вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у вищому навчальному закладі. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Запорізького 

національного університету (довідка № 01-15/228 від 09.09.2016), Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка (довідка № 1554 від 

27.09.2016), Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 57-01/1050 

від 28.09.2016), Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 01-28/2016 від 10.10.2016), Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя) (довідка № 2220 від 30.11.2016), Запорізького національного 

технічного університету (довідка № 37-76/3576 від 30.11.2016), Запорізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 104 м. Запоріжжя (довідка № 388 від 27.09.2016). 

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, автору 

належить: «Шкільна анімація як засіб соціального виховання учнівської молоді» 

(К. А. Бондар) – постановка проблеми організації дозвілля школярів, впливу різних видів 

анімаційної діяльності на їх виховання; «Професійна підготовка майбутніх учителів 
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фізичної культури з використанням технологій лідерства» (Н. В. Маковецька) – 

визначення засобів розвитку лідерського потенціалу; «Аналіз стану підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури до анімаційної діяльності» (Н. В. Маковецька) – 

дослідження ставлення студентів до анімаційної діяльності; «Анимационная 

деятельность как современная технология в сфере образования» (Н. В. Маковецкая) – 

висвітлення поглядів науковців щодо функцій анімаційної діяльності; «Формування 

професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами педагогічних технологій» 

(О. В. Іванська, Т. С. Яковенко) – визначення проблеми формування професійної 

майстерності фахівців фізичної культури. Ідеї співавторів, з якими було опубліковано 

окремі науково-методичні праці, у дисертаційній роботі не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації 

були оприлюднені на науково-практичних конференціях: 

– міжнародних: «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору 

майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи» (Мелітополь, 2015), 

«Теоретичні та практичні аспекти сучасної педагогіки та психології» (Львів, 2015), 

«Образовательная среда сегодня: стратегии развития» (Чебоксари, 2015), «Сучасна 

педагогіка: теорія, методика, практика» (Хмельницький, 2015), «Міжнародна діяльність 

університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» (Маріуполь, 2015), 

«Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2015), «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 2016); 

– всеукраїнських: «Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров’я 

людини» (Тернопіль, 2013), «Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної 

підготовки: проблеми і перспективи» (Кривий Ріг, 2015), «Роль освіти у формуванні 

життєвих цінностей молоді» (Мелітополь, 2015), «Практична педагогіка та психологія: 

методи і технології» (Запоріжжя, 2016), «Молода наука» (Запоріжжя, 2013–2015). 

Публікації. Результати та основний зміст дослідження відображено в 

23 публікаціях, з яких: 9 – статті в наукових фахових виданнях України (у тому числі одна 

у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази), 2 – статті в зарубіжних 

виданнях, 2 – статті в інших виданнях, 8 – матеріали конференцій, 2 – навчально-

методичні видання. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, 24 додатків на 65 сторінках, списку 

використаних джерел (307 найменувань). Дисертація містить 21 таблицю та 30 рисунків. 

Загальний обсяг роботи – 288 сторінки, з них основний текст – 177 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет, методи 

дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; 

подано відомості про апробацію, публікації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній 
школі» – проаналізовано наукове розуміння сутності анімаційної діяльності; визначено 

й обґрунтовано зміст готовності вчителів фізичної культури до анімаційної діяльності, 

особливості українського та зарубіжного досвіду її формування в системі вищої освіти. 
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Здійснений аналіз наукового розуміння сутності анімації як особливої складової 

системи культурно-дозвіллєвої діяльності, зміст якої полягає в залученні відпочиваючих 

до активних форм культурного дозвілля (Т. І. Гальперіна, Ж. Р. Дюмазедьє та ін.); 

комплексу дій зі стимулювання повноцінної рекреаційної, освітньої, культурної та 

соціальної діяльності особистості (Л. В. Курило, Ж. Б. Пужоль та ін.) надав підстави 

розуміти під анімаційною діяльністю особливу свідому, цілеспрямовану активність 

особистості, метою якої є створення умов для формування духовно й фізично здорової, 

соціально активної особистості, здатної до самоактуалізації, саморозвитку та 

самовдосконалення у сфері дозвілля. Особливостями анімаційної діяльності є те, що 

вона: здійснюється у вільний час; відрізняється свободою вибору, добровільністю, 

активністю та ініціативою як однієї людини, так і різних соціальних груп; зумовлена 

національно-етнічними та регіональними особливостями й традиціями; характеризується 

різноманіттям видів на основі різних інтересів дітей, молоді та дорослих; відрізняється 

глибокою індивідуальністю й має гуманістичний, культурологічний, оздоровчий, 

виховний характер. 

У роботі зазначено, що серед сучасних напрямів анімаційної діяльності 

виокремлюють рекреаційну, соціально-культурну та педагогічну анімацію. Анімаційна 

діяльність педагога в загальноосвітньому навчальному закладі спрямована на 

розширення й поглиблення знань і вмінь учнів, розвиток їх самостійності, творчої 

активності, комунікативних якостей, просоціальної поведінки, формування здорового 

способу життя тощо. Вона реалізується вчителем через різні форми анімаційних 

програм: спортивно-оздоровчі, спортивно-розважальні, спортивно-пізнавальні, творчо-

трудові, культурно-пізнавальні та екскурсійні, конкурсно-ігрові, пригодницькі, 

видовищно-розважальні, танцювально-розважальні й фольклорні. Здійснення 

анімаційної діяльності вимагає від педагога особливих професійних знань, умінь та 

якостей, сформованої професійної готовності до її реалізації. 

На підставі вивчення наукових підходів до розуміння сутності готовності 

особистості до професійної діяльності (функціонального, особистісного та 

інтегративного), особливостей професійної діяльності вчителя фізичної культури, 

пов’язаних передусім з вирішенням специфічних професійно-педагогічних завдань 

(розвиток фізичних і особистісних якостей дітей, підтримка їх позитивного 

психоемоційного стану, формування здорового способу життя) та реалізацією рухових 

компетенцій, під готовністю майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі в роботі розуміється його складна особистісно-

професійна якість, що інтегрує в собі компоненти й визначає успішність підготовки, 

організації та проведення учителем фізичної культури анімаційних заходів у навчально-

виховному процесі. 

Ґрунтуючись на методологічних положеннях системного, компетентнісного, 

особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів, у структурі готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності виокремлено такі компоненти: 

мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-творчий, рефлексивно-

оцінний. Зміст мотиваційно-цільового компонента визначається прийняттям 

майбутніми фахівцями цілей і завдань анімаційної діяльності, стійким інтересом до її 

здійснення, прагненням до підвищення рівня професійної готовності у сфері 
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анімаційної діяльності, мотивацією до професійного саморозвитку. Когнітивно-

змістовий компонент готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності представлений сукупністю професійних знань щодо особливостей 

організації анімаційної діяльності в загальноосвітній школі, зокрема: її структурних 

компонентів; шляхів упровадження, методів і способів організації в навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи; умов, що забезпечують її ефективність; 

особливих вимог до педагога-аніматора. До змісту діяльнісно-творчого компонента 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в роботі 

включено: комплекс професійно-педагогічних умінь щодо реалізації анімаційної 

діяльності, а саме: вміння проектувати анімаційні програми різної спрямованості та 

впроваджувати їх у навчально-виховний процес; організаторські й комунікативні 

вміння; професійні якості, що забезпечують успішну реалізацію анімаційної діяльності, 

фізичні якості. Рефлексивно-оцінний компонент готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності містить: здатність майбутніх фахівців оцінювати 

рівень власних знань і вмінь щодо організації анімаційної діяльності; здатність 

організовувати та самостійно контролювати процес набуття й упровадження в практику 

отриманих знань і набутих умінь. 

У роботі визначено критерії (ціннісний, операційний, особистісний та 

результативний) і рівні (низький, середній, достатній, високий) професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності. 

Узагальнення світового досвіду підготовки учителів до анімаційної діяльності 

надало змогу стверджувати про різноманітність її форм і методів, серед яких 

встановлено такі: інтегрування теоретичної та практичної підготовки, що здійснюється 

в освітніх і соціокультурних закладах, у процесі роботи літніх шкіл; упровадження 

навчальних та професійних практик, стажування; робота в професійних студіях і 

майстернях; проектування та впровадження різних оздоровчо-рекреаційних програм. За 

результатами аналізу навчальних планів українських вищих навчальних закладів можна 

стверджувати, що анімаційній діяльності в процесі підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури не приділяють достатньої уваги; вона має переважно стихійний, 

ситуативний характер. Це вимагає цілеспрямованої розробки та впровадження 

відповідних організаційно-педагогічних умов. 

У другому розділі – «Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі» – 

схарактеризовано концептуальну модель підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності; теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні 

умови, що забезпечують ефективність цього процесу. 

Ґрунтуючись на вимогах щодо дослідження педагогічних явищ, а також на 

загальноприйнятих етапах діяльності (О. М. Леонтьєв), у роботі презентовано 

концептуальну модель формування підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі (рис. 1), яка складається з таких 

блоків: 1) цільового, що відображає мету та завдання освітнього процесу; 2) змістового, 

що визначає принципи, організаційно-педагогічні умови, організаційні форми й методи 

підготовки; 3) результативного, який містить критерії та рівні ефективності освітнього 

процесу. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ: 
1) модульні спецкурси «Анімація в системі роботи з профілактики шкідливих звичок», «Методика 

організації вільного часу учнів (молодшого, середнього, старшого шкільного віку)», «Ігрові технології у 

фізкультурній діяльності», «Професіограма фахівця фізичного виховання»;  

2) спецкурс «Анімація у фізичній культурі»: лекції, практичні заняття пошукового характеру, семінари-

обговорювання, ситуаційні завдання, психологічні та рольові ігри; 

3) наскрізна практична підготовка; 

4) студентський гурток «AnimationFVteam»: проектування та впровадження різних видів анімаційних 
програм; проведення тематичних майстер-класів 
 

МЕТА: професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі 

формування 

мотиваційно-

цільового 

компонента 

формування 

когнітивно-

змістового 

компонента 

формування 

діяльнісно-

творчого 

компонента 

формування 

рефлексивно-

оцінного 

компонента 

ЗАВДАННЯ: 

Ц
ІЛ

Ь
О

В
И

Й
 Б

Л
О

К
 

ПРИНЦИПИ: 
цілеспрямованості, науковості, 

єдності формування компонентів 

готовності, систематичності, 

послідовності, інтерактивності, 

контекстності, концентрованості, 

свідомості та рефлексивності, 

актуальності результатів 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 
1) орієнтація змісту педагогічної освіти майбутніх учителів 

фізичної культури на формування готовності до анімаційної 

діяльності;  

2) спрямування практичної підготовки студентів на розвиток 

умінь з проектування та організації анімаційних заходів у 

загальноосвітньому навчальному закладі;  

3) формування цілісного уявлення студентів про сутність 

анімаційної діяльності шляхом їх залучення до 

розвивального анімаційного освітнього середовища 

                                                         КРИТЕРІЇ: 

1) ціннісний; 2) операційний; 3) особистісний; 4) результативний 

                                                              РІВНІ: 

1) низький; 2) середній; 3) достатній; 4) високий 

                                                        РЕЗУЛЬТАТ: 

сформована готовність до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі 

 

 Рис. 1. Концептуальна модель підготовки майбутніх учителів  

фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі 
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Метою фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури, згідно з 

розробленою концептуальною моделлю, є формування їх готовності до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі. Завдання професійної підготовки конкретизують 

мету й відображають складові компонентів готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності, а саме: формування позитивного ставлення, 

інтересу до анімаційної діяльності, потреби до її використання в своїй професійній 

діяльності, прагнення до професійного розвитку та самовдосконалення; забезпечення 

оволодіння майбутніми фахівцями комплексом необхідних професійних знань і вмінь 

щодо впровадження анімаційної діяльності в шкільне освітнє середовище; розвиток 

професійних якостей (передусім, емпатії, креативності, рефлексії, самоорганізації), що 

визначають успішність анімаційної діяльності майбутнього учителя фізичної культури 

в загальноосвітній школі. 

Основними принципами формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі, окрім 

загальнопедагогічних, визначено такі: цілеспрямованості, науковості, єдності 

формування компонентів готовності, систематичності, послідовності, інтерактивності, 

контекстності, концентрованості, свідомості та рефлексивності, актуальності 

результатів. 

Спираючись на визначені в нормативно-правових документах (галузева 

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти) орієнтири розвитку вітчизняної 

неперервної педагогічної освіти, особливості підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури у вітчизняній вищій школі, а також специфіку формування компонентів 

готовності до анімаційної діяльності, у роботі визначено та обґрунтовано відповідні 

організаційно-педагогічні умови. 

Першою умовою є орієнтація змісту педагогічної освіти майбутніх учителів 

фізичної культури на формування їх готовності до анімаційної діяльності, що 

передбачає його вибудовування відповідно до змісту анімаційної діяльності та вимог до 

фахівців-аніматорів, ураховуючи такі вимоги до нього: структурованість, логічна 

послідовність, науковість, наступність, перспективність, нарощування труднощів, 

практична значущість, забезпечення можливості для загальнокультурного й 

професійного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання. 

Другою умовою є спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь 

з проектування та організації анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному 

закладі, чого досягають завдяки встановленню нових завдань ознайомчої, навчальних 

та виробничої практик, вирішення яких забезпечене реалізацією в навчальному процесі 

таких принципів: неперервності та послідовності; усвідомленої перспективи; 

нарощуваних труднощів; поєднання педагогічного керівництва з розвитком 

самостійності, активності, ініціативності студентів; індивідуального підходу; 

зворотного зв’язку; педагогічної підтримки. 

Третьою умовою є формування цілісного уявлення студентів про сутність 

анімаційної діяльності шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього 

середовища – якісну своєрідну сукупність умов професійного навчання та розвитку 

майбутніх учителів фізичної культури, що передбачають: визнання пріоритету 
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самоцінності суб’єктів освітнього процесу, урахування особливостей їх розвитку; 

зміщення акцентів на самостійну активність студента в проектуванні та впровадженні 

анімаційних заходів; урахування суб’єктивного досвіду анімаційної діяльності 

студента; цілеспрямовану організацію комунікативної діяльності, міжособистісного 

спілкування тощо. 

Реалізація кожної з визначених організаційно-педагогічних умов супроводжується 

впровадженням спеціально організованих форм і методів. 

Так, перша умова – орієнтація змісту педагогічної освіти майбутніх учителів 

фізичної культури на формування їх готовності до організації анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі реалізується завдяки: наскрізному введенню в межі дисциплін 

професійного циклу підготовки студентів модульних спецкурсів «Анімація в системі 

роботи з профілактики шкідливих звичок», «Методика організації вільного часу учнів 

(молодшого, середнього, старшого шкільного віку)», «Ігрові технології у фізкультурній 

діяльності», «Професіограма фахівця фізичного виховання», які містять лекційні, 

практичні та семінарські заняття, матеріали для самостійної роботи студентів; 

впровадженню окремого спецкурсу «Анімація у фізичній культурі», що включає 

лекційні й практичні заняття, виконання індивідуального науково-дослідницького 

завдання «Портфоліо майбутнього вчителя фізичної культури». 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови забезпечується впровадженням 

таких форм роботи в процесі практичної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури, як: створення анімаційно-орієнтованого проекту за поданою схемою; 

розробка сценарію анімаційного заходу; підготовка та проведення анімаційних заходів 

в урочний і позаурочний час; виконання самоаналізу проведених уроків та анімаційних 

заходів; організація гурткової роботи «Від учня до вчителя»; підготовка доповіді для 

адміністрації та педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

теми «Особливості методики проведення анімаційних заходів під час міської 

екскурсії». 

Третя умова – формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної 

діяльності шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього середовища 

– передбачає участь студентів у гуртковій роботі з: організації анімаційних заходів у 

вищому навчальному закладі щодо морально-духовного, патріотичного та естетичного 

виховання студентів різних напрямів підготовки; організації міських свят; пропаганди 

здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних захворювань серед 

студентської молоді; розвитку творчих здібностей майбутніх учителів фізичної 

культури, а також їх участі в різноманітних тематичних майстер-класах з новітніх 

технологій анімаційної діяльності. 

Результативний блок концептуальної моделі відображає результат професійної 

підготовки майбутнього учителя фізичної культури – сформовану готовність до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі, яку визначають за чотирма критеріями 

відповідно до компонентів готовності на чотирьох рівнях (низькому, середньому, 

достатньому та високому). 

Отже, упровадження побудованої концептуальної моделі, реалізація визначених 

організаційно-педагогічних умов у системі вищої освіти забезпечать ефективну 

підготовку майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності. 
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі» – розкрито загальні питання організації педагогічного 

експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

Педагогічний експеримент було здійснено упродовж 2010–2016 рр. На різних 

його етапах взяли участь 231 учитель фізичної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів та 326 студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» вищих навчальних 

закладів різних регіонів України, а також 198 учнів загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя. 

Дослідно-експериментальну роботу, відповідно до основних вимог щодо її 

проведення (С. У. Гончаренко та ін.), здійснено за такими етапами: 1) теоретико-

діагностичний, метою якого було вивчення стану проблеми на теоретичному та 

емпіричному рівні, планування програми дослідно-експериментальної роботи, 

здійснення пілотного дослідження; 2) аналітико-синтетичний, що передбачав розробку 

комплексу діагностичних методик, проведення констатувальних зрізів; 

3) експериментально-узагальнювальний, який був спрямований на: впровадження 

теоретично визначених організаційно-педагогічних умов, здійснення вторинної 

діагностики сформованості готовності студентів до анімаційної діяльності за 

результатами реалізації формувальних заходів; здійснення аналізу та узагальнення 

отриманих даних. 

Результати здійсненого пілотного дослідження надали підстави визначити зміст, 

критерії й показники готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності, визначити експериментальні та контрольні групи. 

З метою з’ясування наявних рівнів сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності було використано 

комплекс діагностичних завдань, а саме: 1) методику визначення потреби в досягненні 

мети (авт. Ю. М. Орлов); авторський опитувальник «Мотивація до анімаційної 

діяльності»; авторський опитувальник «Ціннісні орієнтації у сфері вільного часу й 

анімації» – мотиваційно-ціннісний компонент; 2) авторську методику діагностування 

рівня засвоєння майбутніми фахівцями базових понять у сфері анімації; авторську 

методику діагностування рівня засвоєння майбутніми фахівцями основних аспектів з 

організації анімаційної діяльності; авторський опитувальник «Самоаналіз знань і вмінь 

з основ анімаційної діяльності» – когнітивно-змістовий компонент; 3) методику 

самодіагностування наполегливості (авт. Є. П. Ільїн, К. К. Фещенко); авторський 

опитувальник «Схильність до анімаційної діяльності», авторський опитувальник 

«Вивчення комунікативних і організаторських здібностей» – діяльнісно-творчий 

компонент; 4) методику визначення самооцінки та методика визначення суб’єктивного 

контролю (модифіковані варіанти опитувальника Г. В. Резапкіної «Психологічний 

портрет учителя»); методику визначення рівня самоменеджменту (авт. Р. В. Овчарова) – 

рефлексивно-оцінний компонент. 

До експериментальних груп (ЕГ) увійшли 63 студенти освітнього рівня бакалавр 

напряму підготовки «Фізичне виховання» Запорізького національного університету. До 

контрольних груп (КГ) – 31 студент освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 

«Фізичне виховання» Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, 33 студенти Сумського державного педагогічного 
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університету імені Антона Семеновича Макаренка та 27 студентів Бердянського 

державного педагогічного університету. Усього на формувальному етапі взяли участь 

154 майбутні учителі фізичної культури. 

Упровадження формувальних заходів здійснено у формі лонгітюду – з  І  по 

IV курс навчання у вищому навчальному закладі. Для реалізації визначених 

організаційно-педагогічних умов у процес професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури було впроваджено: 

1) модульні спецкурси «Анімація в системі роботи з профілактики шкідливих 

звичок», «Методика організації вільного часу учнів (молодшого, середнього, старшого 

шкільного віку)», «Ігрові технології у фізкультурній діяльності», «Професіограма 

фахівця фізичного виховання», які введені в дисципліни професійного циклу 

професійної підготовки з І по ІІІ курс навчання та передбачали проведення лекційних 

(вступні, оглядові, проблемні лекції), семінарських (семінари-бесіди, семінар-прес-

конференція, семінар-круглий стіл) і практичних занять з використанням 

інтерактивних, ігрових, рефлексивних методів (вирішення ситуаційних завдань, 

кросвордів, ребусів, виконання дидактичних тестів, опитувальників тощо); 

2) окремий спецкурс «Анімація у фізичній культурі» на IV курсі навчання, що 

передбачав: проведення лекційних і практичних занять (кожна тема спецкурсу містить 

роботу над проблемними професійними завданнями, що полягали в написанні докладів, 

проектуванні анімаційних заходів та анімаційних програм різної спрямованості); 

виконання студентами підсумкового індивідуального навчального домашнього 

завдання «Портфоліо майбутнього вчителя фізичної культури», спрямованого на 

самоаналіз та проектування власного рівня розвитку професійних знань, умінь і 

якостей, що, у свою чергу, забезпечило активізацію їх здатності до рефлексії та 

самоорганізації, формування позитивної мотивації до подальшого професійного 

саморозвитку й самоосвіти; 

3) наскрізну практичну підготовку студентів протягом усього професійного 

навчання, що передбачала в процесі: ознайомчої практики (І курс) – формування 

установки та мотивації щодо анімаційної діяльності, активізації інтересу до її здійснення; 

актуалізацію первинних знань студентів щодо сутності анімаційної діяльності, 

особливостей організації анімаційних заходів у режимі навчального дня школи, правил їх 

проведення з учнями; навчальних практик (ІІ–ІІІ курси) – поглиблення професійних 

знань, формування професійних умінь щодо проведення різних форм анімаційної 

діяльності в режимі навчального дня з дітьми молодшого шкільного віку 

(анімахвилинки, анімапаузи, анімаційні заходи «Спортивна година», «Юні пошукачі 

пригод», гурткова робота «Від учня до вчителя» тощо), розвиток організаційних та 

комунікативних якостей; виробничої практики (IV курс) – формування професійних 

умінь з організації анімаційної діяльності зі школярами всіх вікових груп в урочний і 

позаурочний час, у закладах позашкільної освіти (аналіз, систематизація, розробка різних 

анімаційних програм у туристичних заходах – анімаційної програми, присвяченої 

характеристиці національних традицій, культури, мистецтва, народної архітектури та 

побуту країн світу, міської оглядової екскурсії для школярів); 

4) роботу студентського гуртка «Animation FVteam», що відбувалась 4 рази на 

місяць протягом усього навчального процесу й передбачала: проектування та 
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впровадження майбутніми вчителями фізичної культури різних видів анімаційних 

заходів як для студентського та професорсько-викладацького складу, так і для інших 

категорій учасників (спортивно-розважальних (танцювальний проект «Dance Battle», 

конкурс «Танцювальний Флешмоб»), спортивно-оздоровчих («Всесвітній день 

футболу», конкурс «Танок – як стиль життя!»), культурно-розважальних (відкриття 

ректорської новорічної ялинки, благодійний захід «Новорічна казка у дитбудинку», 

свято «Хеллоуін»), видовищно-розважальних («День міста Запоріжжя»), культурно-

пізнавальних («День козацтва»), комбінованих (конкурс «Студентська весна»), а також 

музичних перерв, присвячених Міжнародному дню працівника освіти та Дню Святого 

Миколая); проведення тематичних майстер-класів з пісочної анімації, ігрових 

технологій в анімаційній сфері тощо. 

За результатами здійсненої вторинної діагностики рівня готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності отримано дані, що свідчать про 

значну позитивну динаміку за всіма критеріями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів готовності майбутніх учителів фізичної культури  

до  анімаційної діяльності (за комплексним показником)  

за результатом педагогічного експерименту 

Рівень 

сформованості 

готовності за 

комплексним 

показником 

(КПАД) 

Експериментальні групи (ЕГ) Контрольні групи (КГ) 

фактична 

 частота, f 

теоретична  

частота, f’ 

фактична 

 частота, f 

теоретична  

частота, f’ 

конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. 

низький 27 6 24,55 9,00 33 16 31,70 13,00 

середній 25 15 26,18 21,68 39 38 41,92 31,32 

достатній 7 23 8,59 21,27 14 29 11,76 30,73 

високий 4 19 3,68 11,05 5 8 5,62 15,95 

 

Отримана статистично значуща різниця між комплексними показниками 

готовності до анімаційної діяльності студентів експериментальних груп перед та після 

впровадження формувальних заходів ( розр
2  =34,18), а також студентів контрольних та 

експериментальних груп ( розр
2  = 15,11) засвідчила їх ефективність і доцільність. 

  

ВИСНОВКИ 

Проведене теоретичне й експериментальне дослідження дало змогу 

сформулювати загальні висновки. 

1. Визначено, що під анімаційною діяльністю потрібно розуміти особливу 

свідому, цілеспрямовану активність, метою якої є створення умов для формування 

духовно й фізично здорової, соціально активної особистості, здатної до 

самоактуалізації, саморозвитку та самовдосконалення у сфері дозвілля. Доведено, що 

особливостями анімаційної діяльності є те, що вона: здійснюється у вільний час; 
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відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю та ініціативою як однієї 

людини, так і різних соціальних груп; зумовлена національно-етнічними, 

регіональними особливостями та традиціями; характеризується різноманіттям видів на 

базі різних інтересів дітей, молоді й дорослих; відрізняється глибокою 

індивідуальністю та має гуманістичний, культурологічний, оздоровчий, виховний 

характер. 

Анімаційна діяльність педагога в загальноосвітньому навчальному закладі 

спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь учнів, розвиток їх 

самостійності, творчої активності, комунікативних якостей, просоціальної поведінки, 

формування здорового способу життя та реалізується вчителем завдяки різним формам 

анімаційних програм. 

2. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі формується в процесі професійної підготовки студентів у 

вищому навчальному закладі, яка поєднує оволодіння ними спеціальними 

професійними знаннями та вміннями й розвиток їх професійних якостей. Визначено 

такі компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності: мотиваційно-цільовий (спонукання інтересу та мотивації студентів до 

анімаційної діяльності); когнітивно-змістовий (формування знань, умінь і навичок 

щодо організації анімаційної діяльності); діяльнісно-творчий (наявність комплексу 

професійно-педагогічних умінь щодо реалізації анімаційної діяльності); рефлексивно-

оцінний (здатність до впровадження в практику отриманих знань і набутих умінь). 

Доведено, що ефективність анімаційної діяльності залежить від рівня професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури, який визначають на основі критеріїв 

і їх показників. 

З’ясовано, що для ціннісного критерію характерне розуміння майбутніми 

вчителями фізичної культури мети й завдань організації анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі; особливостей упровадження анімаційної діяльності в 

навчально-виховний процес; для операційного – можливість оцінити знання фахівців 

щодо характерних рис анімаційної діяльності, її видів, типів і функцій; для 

особистісного – наявність у майбутніх учителів фізичної культури необхідних 

професійних та особистісних якостей щодо організації анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі; для результативного – об’єктивність оцінювання майбутніми 

вчителями фізичної культури рівня своєї готовності до організації анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі, особиста дисциплінованість, працездатність. 

На основі визначених компонентів, критеріїв і показників у дослідженні 

використано чотири рівні сформованості готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі: низький, середній, 

достатній, високий. 

3. Формування готовності майбутніх учителів до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі набуває ефективності завдяки реалізації організаційно-

педагогічних умов, таких як: 1) орієнтація змісту педагогічної освіти майбутніх 

учителів фізичної культури на формування готовності до анімаційної діяльності; 

2) спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь з проектування та 

організації анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі; 
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3) формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної діяльності 

шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього середовища. 

Орієнтацію змісту педагогічної освіти майбутніх учителів фізичної культури на 

формування готовності до анімаційної діяльності забезпечено впровадженням 

спецкурсу та спеціально розроблених змістових модулів до дисциплін професійного 

циклу підготовки студентів для оволодіння необхідними знаннями щодо анімаційної 

діяльності. 

Спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь з проектування 

та організації анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі 

передбачає формування спеціальних професійних умінь та особистісно-професійних 

якостей у процесі проходження педагогічної практики. 

Формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної діяльності 

шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього середовища 

відбувалося завдяки організації гурткової роботи, спрямованої на проведення 

анімаційних заходів студентами у вищому навчальному закладі та поза його межами. 

4. Розроблено й апробовано концептуальну модель підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі, яка охоплює три 

взаємопов’язані блоки: цільовий, змістовий та результативний. 

Застосування математичних методів опрацювання експериментальних даних 

надало змогу стверджувати про ефективність розроблених та реалізованих 

формувальних заходів. Отримана статистично значуща різниця між комплексними 

показниками готовності до анімаційної діяльності студентів експериментальних груп до 

та після впровадження формувальних заходів ( розр
2  = 34,18), а також студентів 

контрольних та експериментальних груп ( розр
2  = 15,11), коефіцієнт достовірності 

(tр = 6,06) перебуває в зоні значущості. Отриманий коефіцієнт взаємоузгодження 

C = 0,3 засвідчує тісний взаємозв’язок між варіацією досліджуваних ознак, тобто: 

реалізацією авторської концептуальної моделі, визначених організаційно-педагогічних 

умов і збільшенням комплексного показника сформованості готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в експериментальних групах. Це 

підтверджує ефективність розроблених і впроваджених формувальних заходів. 

5. Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі впроваджено в процес фахової 

підготовки студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» на основі: модульних 

спецкурсів «Анімація в системі роботи з профілактики шкідливих звичок», «Методика 

організації вільного часу учнів (молодшого, середнього, старшого шкільного віку)», 

«Ігрові технології у фізкультурній діяльності», «Професіограма фахівця фізичного 

виховання» у межах дисциплін професійного циклу; спецкурсу «Анімація у фізичній 

культурі», науково-методичний комплекс якого включає навчальну та робочу програми, 

матеріали лекцій, семінарських, практичних занять і тестового контролю, рекомендації 

щодо виконання індивідуального науково-дослідницького завдання, електронний ресурс 

у системі електронного забезпечення навчання Moodle; програми наскрізної практичної 

підготовки; програми роботи студентського гуртка «Animation FVteam». 
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Отже, розв’язання завдань дослідження надало змогу досягти його мети – 

наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами, як: 

визначення організаційно-методичних засад професійної підготовки педагогів до 

анімаційної діяльності в системі вищої та післядипломної освіти; розробка 

інструментарію для створення та оцінювання анімаційних проектів; оптимізація 

адміністративної діяльності з упровадження анімаційних заходів у загальноосвітніх 

навчальних закладах тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Сидорук А.В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2016. 

У дисертації досліджено проблему підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Визначено та обґрунтовано сутність анімаційної діяльності, складові готовності 

майбутніх фахівців до її реалізації в навчально-виховному процесі. Розроблено та 

апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності, а саме: орієнтація змісту педагогічної 

освіти майбутніх учителів фізичної культури на формування готовності до анімаційної 

діяльності; спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь з 

проектування та організації анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному 

закладі; формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної діяльності 

шляхом їх залучення до розвивального анімаційного освітнього середовища 

Ключові слова: професійна підготовка, готовність до анімаційної діяльності, 

учитель фізичної культури, організаційно-педагогічні умови. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сидорук А. В. Подготовка будущих учителей физической культуры к 

анимационной деятельности в общеобразовательной школе. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2016. 

В диссертации исследована проблема подготовки будущих учителей физической 

культуры к анимационной деятельности в общеобразовательном учебном заведении. 

Определена и обоснована сущность анимационной деятельности, под которой 

понимается особенная, сознательная, целенаправленная активность, целью которой 

является создание условий для формирования духовно и физически здоровой, 

социально активной личности, способной к самоактуализации, саморазвитию и 

самоусовершенствованию в сфере досуга. Анимационная деятельность педагога в 

общеобразовательном учреждении направлена на расширение и углубление знаний и 

умений учеников, развитие их самостоятельности, творческой активности, 

коммуникативных качеств, просоциального поведения, формирования здорового образа 

жизни и реализуется учителем благодаря различным формам анимационных программ. 

Готовность будущих учителей физической культуры к анимационной деятельности 

понимается как сложное личностно-профессиональное качество, которое интегрирует 

компоненты подготовки и определяет успешность организации и проведения специалистом 

анимационных мероприятий в учебно-воспитательном процессе. В работе обоснованы 

компоненты готовности будущих учителей физической культуры к анимационной 

деятельности в учебно-воспитательном процессе, а именно: мотивационно-целевой, 

когнитивно-содержательный, деятельностно-творческий, рефлексивно-оценочный. 
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Представленная авторская концептуальная модель подготовки будущих учителей 

физической культуры к анимационной деятельности в общеобразовательной школе, 

согласно этапам деятельности, состоит из трех блоков: целевого, который включает 

цель и задачи образовательного процесса; содержательного, определяющего принципы, 

организационно-педагогические условия, организационные формы и методы 

подготовки; результативного, отражающего критерии и уровни эффективности. 

Разработан и апробирован комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающий эффективную подготовку будущих учителей физической культуры к 

анимационной деятельности, а именно: ориентация содержания педагогического 

образования будущих учителей физической культуры на формирование готовности к 

анимационной деятельности; направленность практической подготовки студентов на 

развитие умений проектирования и организации анимационных мероприятий в 

общеобразовательном учреждении; формирование целостного представления студентов 

о сущности анимационной деятельности путем их вовлечения в развивающую 

анимационную образовательную среду. 

В работе описан педагогический эксперимент по реализации выявленных 

условий, анализ результатов которого полностью подтвердил гипотезу исследования. 

Полученная статистически значимая разница комплексного показателя 

сформированности компонентов готовности к анимационной деятельности студентов 

экспериментальных групп до и после внедрения формирующих мероприятий, а также 

студентов контрольных и экспериментальных групп свидетельствует об эффективности 

реализованных организационно-педагогических условий. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, готовность к анимационной 

деятельности, учитель физической культуры, организационно-педагогические условия. 

 

SUMMARY 

Sydoruk A. V. The training of the physical education teachers for the animation 

activities in a secondary school. – Manuscript. 

The thesis for a Candidates degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 – 

Theory and methods of vocational training. – Zaporizhzhya National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Zaporizhzhya, 2016. 

The thesis describes the problem of training of the physical education teachers for the 

animation activities in a secondary school. It defines the essence of animation and the factors 

of readiness of future professionals for implementing it in the educational process. 

The research proposes the developed and tested set of organizational and pedagogical 

conditions of preparation the future teachers for the animation activities: focusing on the 

content of education on forming the readiness for animation activities; orienting the practical 

trainings on developing the skills for designing and organizing the animation activities in 

schools; the formation of the holistic view of students about the nature of the entertainment 

activities, by involving them in educational animation educational environment. 

Key words: training, readiness for the animation activities, teachers of physical 

education, organizational and pedagogical conditions. 
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