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Для педагогів вже стало традиційним поняття «освіта 

упродовж життя» або безперервна освіта. Сучасна школа 

вимагає, щоб учитель був винахідником, дослідником, 

новатором, творчою особистістю. Налагоджена і ефективна 

система підвищення кваліфікації викладачів вищої школи у 

радянські часи була зруйнована. Держава відмовилася 

фінансувати курси підвищення кваліфікації, лише зазначила 

про їх обов’язковість. Курси, що нині організовані, можна 

відвідати за власний рахунок або за кошти свого навчального 

закладу, а курси підвищення кваліфікації, що функціонують 

без відриву від виробництва, мають формалізований характер, 

неякісність і низьку ефективність. 

Представлено аналіз матеріалів наукових досліджень, власні 

спостередження, проведені в системі післядипломної освіти 

фахівців та засвідчено, що рівень професіоналізму вчителів 

фізичної культури не відповідає вимогам освіти [1, с. 30]. 

Показано про необхідність підвищення мовної культури 

викладача і можливість його через  індивідуальне або групове 

консультування з питань найбільш частотних мовних помилок, 

точності формулювань, усвідомлення власних мовних 

недоліків та необхідності корекції грамотності [2, с. 357]. 

Зазначається, що важливою умовою й провідним фактором 

успішності процесу підготовки педагога-новатора є 

безперервна освіта, що передбачає безперервне збагачення 

професійно-значущих дослідницьких якостей [3]. Автор 

показує, що існує велика кількість заходів для підвищення 

кваліфікації та набуття нових знань, умінь, навичок без відриру 

від виробництва, серед них такі: короткотермінові курси, 
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вечірнє навчання, робота в громадських організаціях, 

опрацювання фахової літератури, участь у конференціях, 

семінарах, нарадах тощо [4, с. 33]. 

Отже, необхідність підвищення кваліфікації фахівців галузі 

фізичного виховання і спорту є очевидною. Державне 

замовлення на підвищення кваліфікації викладачів вузу буде 

сприяти успішному якісному навчанню і дійовому підвищенню 

рівня професійної підготовки.  
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