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МІСЦЕ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Висвітлено актуальність проблеми формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Встановлено, 
що вчителі фізичної культури не приділяють належної уваги висвітленню питань формування патріотичних 
цінностей учнівської молоді на заняттях. Визначено, що велике значення у професійній підготовці майбутніх 
учителів фізичної культури, зокрема в контексті формування патріотичних цінностей учнівської молоді, має 
практика за фахом. Охарактеризовано сучасні форми, методи та засоби, що сприяють формуванню патріо-
тичних цінностей учнів. Зазначено, що практика за фахом має бути спрямована на набуття студентами міні-
мально необхідного досвіду в контексті формування патріотичних цінностей учнівської молоді, зокрема шляхом 
виконання творчих і дослідницьких завдань, спрямованих на подальше опанування організаційних, комунікатив-
них, конструктивних та проєктивних умінь із питань формування патріотичних цінностей учнів у навчальній 
та позакласній діяльності з фізичної культури. Виокремлено завдання для студентів-практикантів у межах 
практики за фахом, серед яких особливе значення мають: визначення стану спрямованості конкретного закладу 
освіти в аспекті формування патріотичних цінностей учнівської молоді; проведення теоретичної складової час-
тини фізичної культури, а також позакласного заходу, основною метою якого є формування патріотичних цін-
ностей в учнів; проведення основної частини уроку в контексті формування патріотичних цінностей учнівської 
молоді; виявлення стану сформованості патріотичних цінностей в учнів (за якими закріплений студент під час 
проходження практики); проведення роботи з родиною конкретного учня щодо встановлення ступеня форму-
вання патріотичних цінностей у його сім’ї, а також здійснення допомоги батькам в питаннях патріотичного 
виховання власної дитини або переконання батьків у потребі такого виховання, якщо вони не усвідомлюють 
значущості патріотичного виховання в родинному колі. Розкрита значущість родинного виховання в контексті 
формування патріотичного виховання учнівської молоді. 

Ключові слова: професійна готовність, майбутні вчителі фізичної культури, практика за фахом, фізична 
культура, формування, патріотичні цінності.
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PLACE OF PRACTICE BY PROFESSION IN FORMATION OF PROFESSIONAL 
READYNESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE  

TO THE FORMATION OF PATRIOTIC VALUES OF STUDENT YOUTH

The urgency of the problem of forming patriotic values of student youth is highlighted. It has been established that 
physical education teachers do not pay due attention to cover issues of formation of patriotic values of student youth in 
the classroom. It is determined that it is important in the professional training of future physical education teachers, in 
particular in the context of the formation of patriotic values of student youth, plays practice in the specialty (production). 
Modern forms, methods and means that promote the formation of patriotic values of students was characterized. It is 
noted that the practice of the specialty should be directed for student’s acquisition of the minimum required experience in 
the context of the formation of patriotic values of student youth, in particular by performing creative and research tasks 
aimed at further mastering of organizational, communicative, constructive and design skills on the formation of patriotic 
values of students in educational and extracurricular activities in physical culture. The tasks for students-interns within 
the limits of practice on a specialty are allocated, among which special significance is played: determining the state 
of orientation of a particular educational institution in the aspect of formation of patriotic values of student’s youth; 
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conducting the theoretical component of physical culture, and also extracurricular activities, the main purpose of which 
is the formation patriotic values of students; conducting the main part of the lesson, in the context of the formation of 
patriotic values of student youth; identifying the state of formation of patriotic values in students (to which the student 
is assigned during the internship); conducting work with the family of a (specific) student to establish the degree of 
formation of patriotic values in his family, and also providing assistance to parents in matters of patriotic upbringing of 
one’s own child, or the belief of parents in the need for such education, if they are not aware of the importance of patriotic 
upbringing in the family circle. The significance of family upbringing in the context of formation of patriotic upbringing 
of student youth is revealed. 

Key words: professional readyness, future teachers of physical culture, formation, patriotic values, students, physical 
culture.

Постановка проблеми. Важливим завданням 
держави в умовах сьогодення є посилення вихо-
вання патріотичних цінностей учнівської молоді, 
що створило б умови для становлення Укра-
їни як єдиної нації (у теперішньому та майбут-
ньому) у політичному та ментальному контексті. 
У Концепції національно-патріотичного вихо-
вання молоді зазначається: «Головною домінан-
тою національно-патріотичного виховання молоді 
є формування в особистості ціннісного ставлення 
до навколишньої дійсності та самої себе, актив-
ної за формою та моральної, за змістом, життєвої 
позиції». Отже, урахування об’єктивних обста-
вин та викликів, які (на сучасному етапі розви-
тку країни) постали перед українським народом, 
свідчить, що виховання патріотичних цінностей 
учнівської молоді має стати основою державотво-
рення в Україні.

Аналіз досліджень. У межах даної статті осо-
бливе значення мають наукові напрацювання 
таких вітчизняних учених, як І. Бех, О. Караман, 
В. Курило, Р. Проць, С. Савченко, М. Чепіль, 
Н. Череповська, К. Чорна й інші.

Мета статті – визначення місця і ролі прак-
тики за фахом у вихованні професійної готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до форму-
вання патріотичних цінностей учнівської молоді 
в сучасних умовах протидії України країні-агре-
сору (Російська Федерація).

Виклад основного матеріалу. Надзвичайно 
велике значення у професійній підготовці май-
бутніх учителів фізичної культури, зокрема в 
контексті формування патріотичних ціннос-
тей учнівської молоді, має практика за фахом. 
Саме за допомогою практики за фахом студенти 
мають можливість максимально наблизитись до 
реальної роботи в загальноосвітніх навчальних 
закладах, тобто до майбутньої професійної діяль-
ності. У процесі практики за фахом (виробнича) 
перед студентами поставало одне з важливих 
завдань – розробити сценарій спортивних змагань 
(або взяти активну участь у їх розробленні разом 
із представниками сектора молоді та спорту) та 
взяти активну учать у їх організації та проведенні.

Наведемо деякі зі спортивних і оздоровчих 
заходів, у яких майбутні вчителі фізичної куль-
тури брали безпосередню участь (розроблення й 
організація), а саме:

–	 першість району з велокросу, лижного 
спорту, біатлону серед тимчасово переміщених 
осіб «Справжні патріоти України»;

–	 районні змагання «Олімпійське лелеченя», 
присвячені визволенню м. Рубіжне від росій-
ських найманців;

–	 районні змагання «Тато, мама і я – спор-
тивна сім’я» (діти 2003 р. н. і молодші), чемпіонат 
області серед юніорів, молоді та юнаків, присвя-
чені Героям Небесної Сотні;

–	 участь у першості області із шахів серед 
дітей віком до 12–14 років, присвячена Револю-
ції гідності;

–	 відкритий весняний чемпіонат України в 
гонці крітеріум І тур (юніори, юніорки, юнаки, 
дівчата) та всеукраїнські змагання (юніори, юні-
орки, юнаки, дівчата), присвячені героям АТО, 
Об’єднаних сил України;

–	 НТЗ до чемпіонату України до Дня захис-
ника Вітчизни (крос) в індивідуальній, групових 
гонках і естафеті (чоловіки, жінки, юніори, юні-
орки, юнаки, дівчата);

–	 відкритий чемпіонат Луганської області 
серед юнаків та дівчат 1999 р. н. і мол. з легкої 
атлетики, присвячений героям Крут;

–	 чемпіонат України серед юніорів із настіль-
ного тенісу «Ми нащадки козацької слави»; 

–	 участь в обласних зональних та фінальних 
змаганнях із футболу на призи клубу «Шкіряний 
м’яч», присвячених визволенню Лисичанська 
від бойовиків Російської Федерації;

–	 участь у першості області з вільної 
боротьби, присвяченої «кіборгам», захисникам 
Донецького аеропорту;

–	 матчева зустріч Кремінна – Рубіжне 
«Пам’ятаємо жертв Голокосту»;

–	 змагання з легкої атлетики. Районна вій-
сько-спортивна гра «Сокіл»;

–	 участь в обласних зональних змаганнях 
«Нащадки козацької слави»;
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–	 участь у змаганнях з боксу, вільної боротьби, 
волейболу, футболу, баскетболу, шахів, присвяче-
них Дню визволення Маріуполя від російських 
найманців;

–	 відкрита першість району з легкої атлетики 
серед студентів «Україна – НАТО»;

–	 спортивне свято до Дня молоді та Дня Кон-
ституції;

–	 богатирські ігри «Сила українського духу»;
–	 участь у велопробігу та пробігу «Єднаймо 

Україну».
Крім активної участі в розробленні й органі-

зації проведення спортивних змагань і оздоров-
чих заходів, майбутні учителі фізичної культури 
під час практики за фахом також виконували 
інші завдання, у процесі яких вони мали мож-
ливість набути необхідний досвід із формування 
патріотичних цінностей учнівської молоді. Серед 
завдань були такі:

–	 визначення стану спрямованості навчаль-
ного закладу (у якому конкретні студенти прохо-
дять практику за фахом) у контексті формування 
патріотичних цінностей учнівської молоді;

–	 проведення фрагмента уроку (теоретична 
складова частина), а також позакласного заходу, 
основною метою яких є формування патріотич-
них цінностей в учнів;

–	 проведення фрагмента уроку, а саме його 
практичної складової частини (основна), у кон-
тексті формування патріотичних цінностей учнів-
ської молоді; 

–	 визначення стану сформованості патріотич-
них цінностей в учнів, за якими закріплений сту-
дент під час проходження практики;

–	 проведення роботи з родиною конкретного 
учня щодо встановлення ступеня формування 
патріотичних цінностей у його сім’ї, а також 
надання допомоги батькам у питаннях патріотич-
ного виховання власної дитини або переконання 
батьків у потребі такого виховання, якщо вони не 
усвідомлюють значущості патріотичного вихо-
вання в родинному колі.

Кожне з вищеперелічених завдань відігра-
вало важливу роль у контексті професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури до 
формування патріотичних цінностей учнівської 
молоді. Так, для визначення стану спрямованості 
навчального закладу щодо формування патріотич-
них цінностей учнівської молоді майбутні вчителі 
фізичної культури мали детально вивчити план 
заходів патріотичного виховання учнів, провести 
бесіди з учнями щодо цього, здійснити аналіз 
доцільності та результативності наявних заходів 
у зазначеному вище контексті. Здійснення такого 

аналізу дозволяло студентам отримати, з одного 
боку, щодо питань формування патріотичних цін-
ностей учнів, з іншого – отримати досвід критич-
ного аналізу, особливо в разі, якщо такі заходи не 
відповідали вимогам часу. 

Під час проведення фрагмента уроку, а саме 
його теоретичної складової частини, з питань 
формування патріотичних цінностей учнів сту-
дент мав можливість безпосередньо відчути 
контакт зі школярами, визначити ступінь ціка-
вості учнів до проблеми патріотизму, їхні пере-
конання. Крім того, майбутні вчителі фізичної 
культури мали можливість переконатись на 
практиці у значущості теоретичної складової 
частини навчального предмета «Фізична куль-
тура», зокрема в питаннях формування патрі-
отичних цінностей учнівської молоді. Наші 
довготривалі спостереження дозволяють кон-
статувати, що теоретичній складовій частині 
фізичної культури вчителі-практики з даного 
предмета майже не приділяють належної уваги. 
Саме тому ми намагались переконати студентів 
у значущості теоретичної частини з фізичної 
культури, особливо у формуванні патріотичних 
цінностей учнів, оскільки саме за допомогою 
цього складника предмета можна систематично 
здійснювати вищезазначений процес, хоча й за 
незначний проміжок часу. 

Виконання завдання, яке полягало у прове-
денні фрагмента уроку, а саме його практичної 
складової частини (основна), у контексті форму-
вання патріотичних цінностей учнівської молоді 
потребувало від майбутніх учителів фізичної 
культури прояву креативності. Оскільки, як 
відомо, кожне заняття з фізичної культури має 
свою мету та завдання. Маємо на увазі опану-
вання учнями практичних умінь та навичок із 
виконання того чи іншого елемента (конкрет-
ний вид спорту, відповідно до календарного 
плану). Адже практичний складник навчального 
предмета «Фізична культура» має надзвичайно 
потужний потенціал у контексті формування 
патріотичних цінностей учнівської молоді. 
Ідеться не лише про хортинг. Отже, ми поста-
вили перед студентами завдання щодо форму-
вання патріотичних цінностей учнів у процесі 
практичної частини фізичної культури та спо-
нукали майбутніх учителів фізичної культури 
до пошуку нових підходів у зазначеному вище 
контексті. Так, наприклад, студенти розробляли 
рухливі ігри, які, на наш погляд, доцільно засто-
совувати не лише в молодших класах. Наведемо 
один із прикладів розроблення студентами рух-
ливої гри «На захисті України». 
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За умовами гри діти (учні 5-го класу) розподі-
ляються на дві команди. У центрі залу обирається 
певна територія, яка символізує Україну. Бажано, 
щоб зображення було у вигляді кордонів Укра-
їни. Одна команда розташовується на п’ять – сім 
крокі ближче до місця зображення «України». За 
сигналом учителя «Загроза» команда, яка роз-
ташована ближче до зображення «України», має 
дуже швидко добігти до цього місця, стати по 
колу (загородити її собою), міцно взятись за руки 
таким чином, щоби представники іншої команди 
не могли прорватися до місця, на якому зображена 
наша країна. Потім команди змінюють одна одну. 
Практика за фахом показала, що у процесі таких 
рухливих ігор діти самовіддано намагались захи-
щати Україну. Також студенти використовували 
інші можливості практичної складової частини 
фізичної культури в контексті формування патріо-
тичних цінностей учнівської молоді.

Виконання завдання, а саме розроблення 
та проведення позакласного заходу, основною 
метою якого є формування патріотичних цін-
ностей в учнів, дозволяло майбутнім учителям 
фізичної культури застосувати на практиці ті зна-
ння, які було ними отримані у процесі вивчення 
спецкурсів та додаткових окремих тем до фахових 
дисциплін, передбачених навчальним планом під-
готовки вищезазначених фахівців. Важливо було, 
щоб під час розроблення позакласного заходу 
не лише в назві та меті зазначалась важливість 
формування патріотичних цінностей учнівської 
молоді, як це іноді відбувається в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах, а щоб протягом усього 
заходу тривав виховний процес учнів саме у 
вищезгаданому контексті. 

Нарешті, заключне завдання, а саме «прове-
дення роботи з родиною конкретного учня щодо 
встановлення ступеня формування патріотичних 
цінностей у його сім’ї, а також надання допо-
моги батькам у питанні патріотичного вихо-
вання власної дитини або переконання батьків у 
потребі такого виховання, якщо вони не усвідом-
люють значущості патріотичного виховання в 
родинному колі», дозволяло студентам отримати 
ще один специфічний досвід у вищезгаданому 
контексті. Як ми вже неодноразово зазначали 
вище, навіть нині, коли Україна відчула на собі 
агресію Росії, не всі мешканці країни перекона-
лись у підступності нашого північного сусіда, 
оскільки вони перебувають під впливом пропа-
ганди країни-агресора. Тому спілкування саме з 
такими батьками в контексті їхньої значущості у 

формуванні патріотичних цінностей дитини (або 
дітей) у родинному колі було досить складним 
завданням. Ми прагнули, щоби студенти мали 
змогу познайомитись із таким досвідом саме під 
час проходження практики за фахом. Оскільки в 
цьому разі майбутні вчителі фізичної культури 
змогу радитись із викладачем-методистом, а також 
психологом у контексті побудови стратегії пере-
конання таких батьків, не викликати водночас в 
останніх агресії та небажаних наслідків, зокрема 
і для їхньої дитини. Практика показує, що делі-
катний і обміркований підхід дозволяв принаймні 
змісити замислитись батьків дитини (які перебу-
вали під впливом пропаганди Російської Федера-
ції) над тим, чи праві вони у своїх переконаннях.

Висновки. У підготовці майбутніх учителів 
фізичної культури до формування патріотич-
них цінностей учнівської молоді у закладі вищої 
освіти практика за фахом (виробнича) має бути 
спрямована на набуття студентами мінімально 
необхідного досвіду в зазначеному вище контек-
сті, зокрема шляхом виконання творчих і дослід-
ницьких завдань, спрямованих на подальше 
опанування організаційних, комунікативних, кон-
структивних і проєктивних умінь із питань фор-
мування патріотичних цінностей учнів у навчаль-
ній та позакласній діяльності з фізичної культури. 
У межах практики за фахом серед завдань для 
студентів доцільно застосовувати: визначення 
стану спрямованості конкретного закладу освіти 
в аспекті формування патріотичних цінностей 
учнівської молоді; проведення теоретичної скла-
дової частини фізичної культури, а також поза-
класного заходу, основною метою якого є форму-
вання патріотичних цінностей в учнів; проведення 
основної частини уроку в контексті формування 
патріотичних цінностей учнівської молоді; вияв-
лення стану сформованості патріотичних цін-
ностей в учнів, за якими закріплений студент під 
час проходження практики; проведення роботи з 
родиною конкретного учня щодо встановлення 
ступеня формування патріотичних цінностей 
у його сім’ї, а також надання допомоги батькам 
у питаннях патріотичного виховання власної 
дитини або переконання батьків у потребі такого 
виховання, якщо вони не усвідомлюють значу-
щості патріотичного виховання в родинному колі. 

Застосування в межах практики за фахом 
вищезазначених завдань сприяє підвищенню 
рівня професійної готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до формування патріотичних 
цінностей учнівської молоді.
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