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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зміни, що відбуваються в різних 
сферах життєдіяльності сучасного суспільства, процеси глобалізації та цифровізації 
зумовили нові вимоги до вищої професійної освіти, базовими принципами якої на 
сьогодні визначають: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом 
життя; відкритість формування структури й обсягу освітньої та професійної 
підготовки майбутніх фахівців, а також наступність процесу здобуття вищої освіти 
(Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»). 
Це, у свою чергу, спричинило оновлення вимог і до сучасної професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, метою якої є формування 
конкурентоспроможного фахівця, здатного успішно соціалізуватися, навчатися, 
провадити професійну діяльність з реалізації фізкультурно-оздоровчих програм у 
різних освітніх установах, фізкультурно-спортивних та спортивно-оздоровчих 
закладах, а також професійно розвиватися, набувати нового професійного досвіду 
(Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація”», Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2020 року» тощо). Відтак, особливої значущості набуває вирішення 
проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій освіті, а саме узгодженості їх фахової передвищої та вищої освіти, що 
забезпечує наступність і неперервність їх професійного навчання та професійного 
розвитку на початковому (короткий цикл) і першому (бакалаврському) рівнях.  

Актуальність окресленої проблеми й необхідність її вирішення, крім того, 
зумовлені наявними суперечностями між: 

– усвідомленням суспільством необхідності модернізації української вищої 
професійної освіти для її приведення у відповідність до європейських ступеневих 
стандартів та домінуванням традиційного підходу до організації освітнього процесу 
на різних рівнях освіти; 

– нормативним визнанням наступності як одного з фундаментальних принципів 
вищої освіти, що забезпечує її якість (Закон України «Про вищу освіту»), та 
неузгодженістю змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту на різних рівнях вищої освіти; 

– об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих фахівцях фізичної 
культури і спорту, здатних до успішної адаптації, постійного професійного розвитку 
в умовах неперервної освіти, та недостатньою спрямованістю змісту, форм і методів 
фахової підготовки на забезпечення її наступності. 

Здійснений аналіз наукових джерел дає підстави констатувати, що в сучасній 
педагогічній науці висвітлено окремі аспекти проблеми професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, а саме: принципи неперервної 
освіти (Б. Ананьєв, І. Бех, О. Глузман, С. Гончаренко, В. Кремень та ін.); 
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концептуальні положення дидактики вищої школи (В. Андрущенко, О. Гура, 
С. Сисоєва та ін.); сучасні педагогічні технології та інноваційні методи підготовки 
у вищій школі (В. Беспалько, О. Пєхота, О. Савченко, Г. Селевко та ін.); 
теоретичні і методичні засади професійної освіти майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту (О. Ажиппо, Е. Велічковський, Ю. Войнар, І. Глазирін, 
А. Конох, О. Міхеєнко, Д. Наварецький, Є. Павлюк, О. Тимошенко, H. Larsson 
M. Tardif та ін.); методичні засади формування їх професійної готовності та 
професійної компетентності (С. Волкова, О. Гауряк, М. Герцик, Є. Захаріна, 
А. Проценко та ін.); теоретичні і методичні основи фізичного виховання 
(Б. Ашмарін, Н. Візітей та ін.). 

Проблема наступності професійної підготовки майбутніх фахівців у цілому та 
фізичної культури і спорту у системі «коледж – університет» зокрема стала 
предметом наукових пошуків С. Батишева, І. Борисенко, Ш. Ганеліна, І. Гнатенко, 
К. Гнезділової, С. Гуревича, К. Делікатного, О. Дубинчук, Ю. Кутова, А. Кухти, 
А. Литвин, В. Мадзігона, В. Манько, Р. Маслюка, О. Мороза, Н. Ничкало, Р. Овезова, 
В. Паламарчука, О. Пінаєвої, М. Савельєва, Л. Сущенко, Д. Тхоржевського, 
Л. Тютюна, Я. Цехмістера та ін. 

Водночас, незважаючи на численність досліджень у зазначеній сфері, проблема 
наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій освіті як у теоретичному, так і в практичному аспектах залишається 
малодослідженою. Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку вищої 
освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної науки зумовили вибір 
теми дисертації: «Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту в ступеневій системі освіти». 

Зв’язок із 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 19.11.2015). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 
обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 
успішність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій системі освіти «коледж – університет». 

Відповідно до цієї мети поставлено такі завдання: 
– виявити й охарактеризувати теоретичні основи наукового розуміння сутності 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 
освіті; 

– розкрити сутність наступності професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті як її визначальної ознаки та 
проаналізувати український і зарубіжний досвід її забезпечення; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 
успішність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій освіті; 
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– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-
педагогічних умов та розробити методичне забезпечення професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі 
освіти «коледж – університет». 

В основі дослідження – припущення, що успішність професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти «коледж – 
університет» залежить від упровадження таких організаційно-педагогічних умов: 
1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки на рівнях коледжу та 
університету; 2) забезпечення наступності форм і методів професійної підготовки; 
3) цілеспрямований розвиток адаптивності здобувачів освіти. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети й 
перевірки гіпотези дослідження використано такі методи:  

– теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація психолого-педагогічної, 
науково-методичної літератури, нормативних документів з проблеми дослідження; 
концептуально-порівняльний аналіз, структурно-системний аналіз; моделювання – 
для з’ясування сутності й обґрунтування структури, критеріїв, рівнів професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; 

– емпіричні: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 
матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних 
програм – для визначення особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; педагогічний експеримент – для 
перевірки ефективності розроблених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичні: метод середніх величин, критерій узгодженості Пірсона,  
t-критерій Стьюдента, а також аналіз емпіричних даних за допомогою сучасних 
інформаційних технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих 
експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
– вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

структурну модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти «коледж – 
університет», а саме: 1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки на 
рівнях коледжу та університету завдяки узгодженню гуманітарної, соціально-
економічної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної 
підготовки шляхом оптимізації й модернізації змісту навчальних дисциплін і 
практик; 2) забезпечення наступності форм і методів професійної підготовки завдяки 
запровадженню інтерактивних, проблемних, проєктних методик навчання в 
аудиторній та позааудиторній роботі; введенню дистанційних спеціалізованих курсів, 
елементів дуальної освіти; 3) цілеспрямований розвиток адаптивності здобувачів 
освіти через запровадження Тренінгу адаптивності, створення відповідного 
освітнього середовища, спеціальну підготовку викладачів; 
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– уточнено понятійно-категоріальний апарат досліджуваної проблеми 
(«професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту», «ступенева 
система освіти», «наступність»), критерії та показники ефективності професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; 

– вдосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті шляхом 
узгодження, оптимізації та модернізації змісту навчальних дисциплін і практик, форм 
та методів фахової освіти. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що створено, 
апробовано та впроваджено в освітній процес професійної підготовки студентів 
спеціальності «Фізичне виховання і спорт»: навчально-методичний комплекс для 
коледжу й університету, який включає оновлені навчальні плани, робочі програми з 
фахових дисциплін та практик, оновлені контрольні заходи, дистанційні спеціалізовані 
курси «Ритміка і хореографія» та «Гімнастика з методиками викладання»; елементи 
дуальної освіти; Тренінг адаптивності; адаптивне освітнє середовище, що передбачає 
проведення проєктної роботи в аудиторній (індивідуальні та групові міні- та 
монопроєкти) і позааудиторній роботі (довготривалі, міжпредметні групові й 
індивідуальні проєкти; студентські творчі конкурси, наукові та спортивні заходи) і 
спеціальну підготовку викладачів фахових дисциплін. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 
дослідження створюють основу для вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка (довідка № 01-10/182 від 30.01.2020), Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича (довідка № 10/17-243 від 03.02.2020), 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (довідка № 01-28/314 від 04.02.2020), Запорізького національного 
університету (довідка № 47/0101-13 від 10.02.2020), Економіко-правничого коледжу 
ЗНУ (довідка № 31-25/22-1 від 14.02.2020), Придніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту (довідка № 01.05-01/20 від 18.01.2021). 

Особистий внесок. В праці, опублікованій у співавторстві, здобувачці 
належить: загальна ідея, основні положення [7]. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 
досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Актуальные научные исследования в современном мире» 
(м. Переяслав-Хмельницький, 2017 р.); «Innovations and modern technology in the 
educatuonal system: contribution of Poland and Ukraine» (м. Сандомір, 2017 р.); 
«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (м. Гомель, 2017 р.); «Научное обоснование физического 
воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, 
спорту и туризму» (м. Мінськ, 2017 р.); «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej 
práce» (м. Сладковічово, 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (м. Львів, 
2017 р.); «Сучасні тенденції розвитку науки» (м. Київ, 2017 р.); «Современное 
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образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “школа – 
університет – предприятие”» (м. Гомель, 2017 р.); «Актуальні проблеми розвитку 
традиційних і східних єдиноборств» (м. Харків, 2018 р.); «Інноваційні технології в науці 
та освіті. Європейський досвід» (м. Гельсінкі, 2018 р.); «Інноваційні технології в науці та 
освіті. Європейський досвід» (м. Амстердам, 2019 р.); 

– всеукраїнських: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 
історія, теорія, технології» (м. Київ, 2017 р.); «Теорія і практика смарт навчання у 
професійній освіті» (м. Вінниця, 2017 р.); «Актуальні проблеми в системі освіти: 
«загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий 
навчальний заклад» (м. Київ, 2017 р.); «Актуальні проблеми навчання і виховання в 
умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (м. Мукачево, 
2018 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження викладено в 
27 друкованих працях, з них: 7 – статті в наукових фахових виданнях України; 2 – 
статті в зарубіжних наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 
баз; 16 – матеріали конференцій; 2 – методичні рекомендації. Із них 26 праць 
написано одноосібно. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, 14 додатків, що займають 82 сторінки, списку використаних джерел 
(406 найменувань). Дисертація містить 23 таблиці та 10 рисунків. Загальний обсяг 
роботи – 350 сторінок (14,5 авт. арк.), з них основний текст – 202 сторінки (8,4 авт. арк.). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

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

програмами, планами, темами; визначено мету й завдання, об’єкт і предмет, методи 
дослідження; викладено наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів; подано відомості про апробацію й публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті» – розкрито наукові 
засади розуміння сутності наступності професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; подано результати вивчення 
українського та зарубіжного досвіду їх підготовки. 

Здійснений дефінітивний аналіз базових понять дисертаційної роботи, 
наукових підходів до розуміння сутності фізичної культури і спорту як унікального 
феномену людської культури та сфери професійної діяльності (Б. Ашмарін, 
В. Бальсевич, О. Вацеба, В. Видрін, М. Герцик, Л. Лубишева, Ю. Ніколаєв та ін.), що 
висуває особливі вимоги до фахівців, надав змогу під професійною підготовкою 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту визначити цілеспрямований, науково 
й методично обґрунтований процес формування їх ставлень та здобуття ними 
професійних знань, умінь і навичок з метою формування теоретичної, методичної та 
практичної (фізичної) готовності до майбутньої професійної діяльності як 
передумови їх професійної компетентності. Основними властивостями професійної 
підготовки, відповідно до її нормативно-правового підґрунтя (Закони України «Про 
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освіту», «Про вищу освіту», Указ Президента України «Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація”» тощо), визначено безперервність та 
багаторівневість, що на формальному рівні виявляється в її ступеневості за типом 
«коледж – університет», яка інтегрує зміст підготовки, прискорює процес здобуття 
фаху, передбачає взаємоузгодженість навчальних планів, дає змогу поєднувати 
професійну діяльність з навчанням, тобто характеризується наступністю.  

Результати поданого в роботі теоретичного аналізу дали можливість 
обґрунтувати основні положення, які є визначальними під час розкриття сутності 
феномену «наступність».  

По-перше, це філософське розуміння наступності як атрибута процесів 
розвитку, поступової зміни певного стану об’єкта завдяки механізмам формування, 
розвитку, заперечення; важливого типу взаємозв’язку між різними якісними станами 
дійсності, що розвивається та визначає єдність збереження, відтворення й 
модифікації певного змісту системи, що заперечується, коли певний зміст, структура 
та функції однієї системи повторюються, вилучаються й розвиваються в іншій 
системі на якісно новому рівні (О. Зеленков, Е. Баллер та ін.).  

По-друге, це психологічний контекст наступності як атрибута розвитку 
особистості, для якого характерні горизонтальні (кількісні зміни, що виявляються в 
межах одного етапу розвитку) та вертикальні (якісні зміни, що передбачають зміни в 
структурі суб’єкта й переводять його на новий етап розвитку) аспекти 
(О. Брушлінський, В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.).  

По-третє, це положення інтегрувальних педагогічних підходів до розуміння 
наступності як: 1) особливого зв’язку та узгодженості в змісті, організаційно-
методичному забезпеченні навчального процесу на різних етапах навчання 
(А. Батаршев, М. Вакушенко, С. Гончаренко, К. Делікатний, А. Сманцер, І. Чічканов 
та ін.); 2) базового загальнопедагогічного принципу, що забезпечує цілісність і 
системність освіти та її результатів і виявляється в поступово-висхідному характері 
розгортання освітнього процесу відповідно до змісту‚ форм і методів роботи при 
обов’язковому врахуванні якісних змін‚ які відбуваються в здобувачів освіти 
(О. Бараховська, І. Ганелін, В. Мадзігон, М. Махмутов, О. Мороз, О. Штонда та ін.).  

Вищесказане дало підстави визначити в роботі наступність професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як особливий 
педагогічний феномен, провідний педагогічний принцип, що передбачає 
організаційно, методично та психологічно обґрунтовану побудову освітніх програм і 
освітнього процесу в цілому, забезпечує системність і логічну послідовність у 
навчанні за принципом «від простого до складного», ґрунтується на інтеграції 
навчальних планів, узгодженості змісту навчальних дисциплін, форм і методів їх 
викладання та спрямований на послідовне вдосконалення готовності здобувачів 
освіти до їх майбутньої професійної діяльності, а також подальшого професійного 
навчання та розвитку. 

Визначальними властивостями наступності професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту названо такі: взаємозв’язок та узгодженість у 
змісті, організаційно-методичному забезпеченні навчального процесу на різних 
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етапах і ступенях навчання; реалізація інших дидактичних принципів – науковості, 
системності та систематичності, послідовності, доступності; встановлення зв’язків 
між новими й раніше здобутими знаннями як елементами цілісної системи, 
забезпечення їх подальшого розвитку та осмислення на новому, вищому рівні; 
сприяння підготовці здобувачів освіти до оволодіння новими, складнішим 
професійними вміннями, забезпечення їх інтеграції.  

Встановлено, що наступність професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту вимагає здійснення комплексу організаційних та 
педагогічних заходів і забезпечується двобічно, що виявляється в її структурній 
організації: 1) дії самої педагогічної системи на управлінському (узгодження 
загальних підходів) та власне педагогічному (узгодження змісту) рівнях. У такому 
контексті наступність професійної підготовки забезпечується послідовністю,  
спадковістю, гармонійністю освітнього процесу на різних її етапах, у системі самого 
закладу освіти та закладах-партнерах; 2) дії особистості як суб’єкта освітньої 
діяльності, її потреба в саморозвитку, прагнення та здатність до змін своєї діяльності, 
входження до нових її умов, самоорганізацію тощо.  

Здійснений аналіз українського досвіду професійної підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за типом «коледж – університет», 
контент-аналіз освітніх програм за спеціальністю «Фізична культура і спорт», а 
також результати проведеного пілотного дослідження дали змогу зробити висновок 
про те, що фахова підготовка недостатньо спрямована на забезпечення її наступності, 
що виявляється в неузгодженості освітніх програм, обсягу та змісту навчальних 
дисциплін і практичної підготовки студентів; неузгодженості термінологічного 
простору, форм та методів навчання, серед яких домінують теоретичні; недостатній 
спрямованості на розвиток адаптивності здобувачів.  

Результати вивчення зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті (Польща, Чехія, Франція, Швейцарія, 
Німеччина, Великобританія, США тощо) дали підстави говорити про існування різних 
освітніх моделей, що визначаються національними традиціями, особливостями й 
тенденціями, проте мають спільну ознаку, яка полягає в тому, що, незважаючи на свою 
автономію, вони будуються з урахуванням наступності між ступенями та рівнями 
освіти завдяки: централізованості управління; пріоритету узгодженості фахових 
компетенцій, освітніх програм; ступеневому характеру навчання; варіативності; 
різнорівневій практичній підготовці; гнучкості та адаптивності освітнього процесу; 
спеціальним навчальним курсам, які спрямовані на адаптацію здобувачів освіти; 
регулярному контролю за рівнями професійної підготовленості, результати якого 
визначають особливості навчання на наступному рівні підготовки; інтеграції 
формальних і неформальних видів освіти, створенню цілісного освітнього середовища; 
партнерству між закладами освіти, професійній співпраці між викладачами.  

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі 
освіти “коледж – університет”» – розроблено й обґрунтовано структурну модель 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 
освіті та організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її ефективність. 
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Здійснений аналіз змісту та структури професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти «коледж – 
університет» та загальнонаукові вимоги до педагогічного дослідження стали 
підґрунтям для створення її структурної моделі, що включає чотири блоки: 
1) цільовий; 2) методологічний; 3) змістово-технологічний; 4) результативний (рис. 1).  

Цільовий блок містить мету й завдання, що детерміновані актуальним 
соціальним замовленням, а саме: формування готовності майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту до майбутньої професійної діяльності як передумови їх 
професійної компетентності (за ціннісно-мотиваційним, особистісним, знаннєвим та 
вміннєвим компонентами) на кожному з етапів ступеневої освіти, а також їх 
здатності до продовження професійного розвитку.  

Методологічний блок моделі презентує методологічні підходи (системний і 
синергетичний, антропологічний, діяльнісний, компетентнісний, технологічний та 
особистісний) і принципи професійної підготовки (загальні: безперервності й 
ступеневості, гуманізму, науковості, доступності, міжпредметності, цілеспрямованості, 
систематичності та послідовності, диференціації й індивідуалізації, 
студентоцентрованості; спеціальні: інтеграції (є інтегрувальним, системотвірним), 
координації, єдності управління й самоврядування, гуманізації, діалогізації, 
діатропічності). 

Змістово-технологічний блок структурної моделі презентує організаційно-
педагогічні умови, зміст, форми та методи професійної підготовки. Ґрунтуючись на 
результатах вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій освіті, а також на презентованому розумінні 
наступності, визначено організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її 
успішність, а саме: 1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки на 
рівнях коледжу та університету; 2) забезпечення наступності форм і методів 
професійної підготовки; 3) цілеспрямований розвиток адаптивності здобувачів освіти.  

Реалізація кожної з названих організаційно-педагогічних умов передбачає, по-
перше, коригування змісту професійної освіти – узгодження гуманітарної, соціально-
економічної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної 
підготовки в системі «коледж – університет» шляхом раціоналізації й модернізації 
змісту навчальних дисциплін і практик.  

По-друге, реалізацію комплексу узгоджених форм і методів, що мають 
характеризуватися такими властивостями: відповідати віковим особливостям здобувачів 
освіти; бути наскрізними, ресурсними та адекватними вимогам різних ступенів освіти; 
забезпечувати ефективність ступеневої професійної освіти; відповідати вимогам 
майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти, бути контекстними; забезпечувати 
активізацію самоосвітньої діяльності студентів, стимулювати їх потребу в продовженні 
професійної освіти, постійному професійному розвитку; забезпечувати розвиток 
адаптивності майбутніх фахівців, їх здатності до швидкого входження в нові умови 
навчально-професійної діяльності; бути інтерактивними, тобто навчання має 
відбуватися в постійній активній взаємодії всіх його учасників як співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), у якому і викладач, і 
студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами освітнього процесу. 
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МЕТА: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СТУПЕНЕВІЙ ОСВІТІ 

КОМПОНЕНТИ: 
Ціннісно-мотиваційний  Особистісний  Знаннєвий   Вміннєвий 

 

Формування готовності  
до майбутньої професійної 

діяльності 

Формування здатності  
до продовження професійної 

освіти та професійного 
розвитку 

  
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ: ПРИНЦИПИ: 
ЗАГАЛЬНІ: безперервності та ступеневості, 

гуманізму, науковості, доступності, 
міжпредметності, цілеспрямованості, 

систематичності та послідовності, диференціації 
та індивідуалізації, студентоцентрованості; 

СПЕЦІАЛЬНІ: інтеграції, координації, єдності 
управління й самоврядування, гуманізації, 

діалогізації, діатропічності 

системний та синергетичний, 
антропологічний,  

діяльнісний, 
компетентнісний,  

технологічний, 
особистісний (особистісно 

орієнтований) 

НАСТУПНІСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ: СФОРМОВАНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОДОВЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
Й ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

КРИТЕРІЇ та ПОКАЗНИКИ 

Мотиваційний: 
позитивна мотивація майбутньої 

професійної діяльності, 
подальшої професійної освіти  

та професійного розвитку 

Діяльнісний: 
сформованість 

професійних умінь, 
фізична 

підготовленість 

Особистісно-
адаптивний: 

розвинута адаптивність, 
розвинуті значущі 
особистісні якості 

Когнітивний: 
сформованість 
професійних 

знань 

К
О

Л
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Ж
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 
1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки; 

2) забезпечення наступності форм і методів; 
3) розвиток адаптивності здобувачів освіти 

УЗГОДЖЕНИЙ ЗМІСТ: УЗГОДЖЕНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ: 

гуманітарної, соціально-економічної, 
природничо-наукової, 

загальноекономічної, професійної  
та практичної підготовки шляхом 

раціоналізації, оптимізації  
та модернізації змісту навчальних 

дисциплін і практик 

 – запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм  
і методів навчання в аудиторному та позааудиторному навчанні; 
 – введення дистанційних спеціалізованих курсів; 
 – запровадження Тренінгу адаптивності; 
 – запровадження елементів дуальної освіти; 
 – створення адаптивного освітнього середовища;  
 – спеціальна підготовка викладачів 

2 

3 

4 

1 

Рис. 1. Структурна модель професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 
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Це передбачає: 1) запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм 
і методів в аудиторному та позааудиторному навчанні; 2) введення дистанційних 
спеціалізованих курсів; 4) запровадження елементів дуальної освіти. По-третє, 
реалізація умов також передбачає цілеспрямований розвиток адаптивності майбутніх 
фахівців завдяки розробці та запровадженню Тренінгу адаптивності, а також 
створенню адаптивного освітнього середовища закладу освіти та спеціальній 
підготовці викладачів.  

Результативний блок структурної моделі містить критерії ефективності 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у ступеневій 
освіті (мотиваційний, що охоплює професійні мотиви, потреби, цінності, 
усвідомлення сутності обраної професії і своєї ролі в ній, бажання до здійснення 
ефективної професійної діяльності, продовження професійного навчання та 
професійного розвитку; особистісно-адаптивний, який відображає розвиненість 
адаптивності студентів як їх інтегрувальну особистісно-професійну якість, що 
насамперед і визначає їх здатність до здобуття фахової освіти в умовах ступеневої 
освіти, а також розвиненість інших значущих особистісно-професійних якостей; 
когнітивний, що інтегрує професійні знання як результат теоретичної підготовки 
студентів у ступеневій освіті; діяльнісний, який характеризує здатність майбутніх 
фахівців використовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній 
діяльності та відображає рівень їх власної фізичної підготовленості), а також її 
показники.  

Упровадження авторської структурної моделі, реалізація визначених 
організаційно-педагогічних умов забезпечує успішність професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за типом 
«коледж – університет». 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка організаційно-
педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій освіті» – розкрито загальні питання організації 
педагогічного експерименту; подано хід та аналіз його результатів. 

Відповідно до вимог (С. Гончаренко та ін.), експериментальну роботу було 
здійснено у формі лонгітюду впродовж 2015–2020 рр. за констатувальним, 
формувальним та контрольним етапами. Всього в педагогічному експерименті на 
різних його етапах взяли участь 226 студентів спеціальності «Фізична культура і 
спорт», у тому числі 91 – рівня молодшого спеціаліста та 135 – рівня бакалавра, а 
також 25 викладачів різних закладів вищої освіти України. 

Перед експериментальними заходами було проведено пілотне дослідження, 
аналіз результатів якого підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив апробацію 
діагностичного інструментарію, обґрунтування критеріїв та показників професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. До 
експериментальної групи (далі – ЕГ) увійшли студенти Економіко-правничого коледжу 
Запорізького національного університету, які закінчили професійну підготовку на рівні 
молодшого спеціаліста у 2017–2018 н. р. і продовжили навчання в університеті як 
студенти третього курсу спеціальності «Фізичне виховання і спорт» у кількості 50 осіб. 
До контрольної групи (далі – КГ) увійшли студенти того самого коледжу, які закінчили 
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професійну підготовку на рівні молодшого спеціаліста у 2015–2016 н. р. та продовжили 
навчання в університеті у кількості 51 особа.  

На констатувальному етапі педагогічного експерименту визначено первинний 
рівень професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій освіті як передумови їх професійної компетентності, для чого був 
створений комплекс діагностичних методик, що включав: 1) за мотиваційним 
критерієм – опитувальник вивчення мотивації навчання у ЗВО Т. Ільїної; 2) за 
особистісно-адаптивним критерієм – інтегровану методику (тест Г. Мюнстерберга 
на вибірковість уваги, методика Ліппмана «Логічні закономірності», тест 
В. Ряховського «Оцінка рівня товариськості»), багаторівневий особистісний 
опитувальник «Адаптивність» (авт. А.  Маклаков, С. Чермянінов); 3) за когнітивним 
критерієм – середній бал успішності студентів за професійно орієнтованими 
дисциплінами; 3) за діяльнісним критерієм – інтегровані опитувальники В. Войтенко 
(«Валеологічний аналіз способу життя студентів», «Визначення рівня здоров’я 
студента», «Індивідуальний тест здоров’я», «Самооцінка здоров’я», «Самооцінка 
культури здоров’я») та оцінку показників контрольно-залікових нормативів з 
фахових дисциплін. 

Формувальний етап передбачав поступове розгортання педагогічних заходів 
для учасників ЕГ, а саме:  

– навчання за відкоригованою освітньою програмою, оновленими навчальними 
планами та робочими програмами фахових дисциплін і практик, з узгодженими 
змістом, інтерактивними формами й методами; 

– запровадження дистанційних спеціалізованих курсів з дисциплін «Ритміка і 
хореографія» та «Гімнастика з методиками викладання»; елементів дуальної освіти 
(виконання студентами функцій інструкторів і тренерів у спортивних клубах, фітнес-
клубах, різноманітних спортивних секціях у процесі педагогічної/тренерської 
практик);  

– запровадження Тренінгу адаптивності, спрямованого на розвиток здатності 
студентів до входження до нових умов навчально-професійної діяльності завдяки: 
забезпеченню усвідомленості ними сутності адаптації та механізмів її здійснення; 
посиленню поведінкової саморегуляції (підвищення стресостійкості й стабільності 
поведінки); активізації комунікативного потенціалу, розвитку комунікативних 
здібностей (розвиток умінь спілкування, вирішення конфліктних ситуацій, умінь 
побудови позитивних стосунків з оточенням, комунікативної відкритості як готовності 
прийняти інший досвід); розвитку моральної нормативності (підвищення ступеня 
орієнтації на навчально-професійні, моральні норми); розвитку рефлексивних умінь; 

– створення адаптивного освітнього середовища, що передбачало проведення: 
проєктної роботи в аудиторній (індивідуальні й групові міні- та монопроєкти) і 
позааудиторній діяльності (довготривалі, міжпредметні групові й індивідуальні 
проєкти), студентських творчих конкурсів (щорічні студентські конкурси «Дозвольте 
відрекомендуватися», «Студентська весна» тощо), наукових (щорічна студентська 
науково-практична конференція «Молода наука») та спортивних заходів (щорічна 
Студентська спартакіада, щорічний Кубок ректора з мініфутболу ім. В’ячеслава 



12 

Толока, спортивний конкурс «Веселі старти» та «День фізкультури, спорту і 
туризму»); 

– спеціальну підготовку викладачів фахових дисциплін (проведення 
тематичних засідань циклових комісій з обговоренням характерних особливостей 
навчально-професійної діяльності студентів коледжу, особливостей викладання 
дисциплін загальноосвітнього циклу та циклів гуманітарної, соціально-економічної, 
природничо-наукової, загальноекономічної, професійної й практичної підготовки, їх 
єдиного термінологічного простору; проведення спільних засідань циклових комісій 
коледжу та кафедр університету з обговоренням особливостей викладацької 
діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, 
створенням спільних стратегій навчання, організації самостійної роботи студентів, їх 
дистанційної освіти; обговоренням стратегій створення сприятливої емоційної 
атмосфери на заняттях, налагодження партнерської взаємодії між викладачем і 
студентами, а також рефлексивним аналізом педагогічної діяльності в контексті 
забезпечення наступності у системі «коледж – університет»). 

Контрольний етап педагогічного експерименту забезпечив вторинну 
діагностику рівнів професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту в ступеневій освіті учасників ЕГ та КГ. 

Проведений статистичний аналіз отриманих даних (табл. 1) засвідчив наявність 
статистично значущої різниці коефіцієнтів професійної готовності здобувачів вищої 
освіти ЕГ і КГ до та після впровадження педагогічних заходів (х2

контр=152,14 
при х2

табл= 7,815 та х2 
конст=7,16).  

Таблиця 1 
Динаміка коефіцієнтів професійної готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті (ЕГ та КГ) 
Групи 

ЕГ КГ 
Критерій  

професійної готовності  
майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті 
(коефіцієнт) 

Конст. Контр. Конст. Контр. 

Мотиваційний (К1) 0,46 0,75 0,411 0,519 
Особистісно-адаптивний (К2) 0,405 0,66 0,426 0,504 
Когнітивний (К3) 0,12 0,69 0,14 0,49 
Діяльнісний (К4) 0,29 0,62 0,32 0,4 
Загальний коефіцієнт (К) 0,318 0,68 0,324 0,478 

 
Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично визначених 

організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті дає підстави стверджувати про їх 
ефективність. 

 



13 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 
організаційно-педагогічні умови, що забезпечують успішність професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі ступеневої 
освіти «коледж – університет». Одержані результати підтвердили правомірність 
гіпотези, а реалізовані мета й завдання дають змогу зробити загальні висновки: 

1. Здійснений дефінітивний аналіз базових понять дослідження, наукових 
підходів до розуміння сутності фізичної культури і спорту як унікального феномену 
людської культури та сфери професійної діяльності, що висуває особливі вимоги до 
фахівців, дав змогу визначити професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту як цілеспрямований, науково та методично обґрунтований процес 
формування їх ставлень та здобуття ними професійних знань, умінь і навичок з 
метою розвитку теоретичної, методичної та практичної (фізичної) готовності до 
майбутньої професійної діяльності як передумови їх професійної компетентності.  

Основними властивостями професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в системі вищої освіти є безперервність та багаторівневість, що на 
формальному рівні визначається її ступеневістю за типом «коледж – університет». 
Її провідними властивостями визначені такі: інтеграція великої кількості професійно 
орієнтованих дисциплін і практичної підготовки; прискорення процесу здобуття 
фаху; взаємоузгодженість навчальних планів; формування конкурентоспроможного 
фахівця з високим рівнем професійної компетентності; поєднання професійної 
діяльності з навчанням, тобто наступність.  

2. Ґрунтуючись на філософському, психологічному та загальнопедагогічному 
розумінні сутності наступності як універсального атрибуту процесів розвитку, 
особливого зв’язку та узгодженості елементів цілісної системи, етапів її розвитку, а 
також базового загальнопедагогічного принципу, наступність професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту визначено як особливий 
педагогічний феномен, провідний педагогічний принцип, що передбачає 
організаційно, методично та психологічно обґрунтовану побудову освітніх програм 
і освітнього процесу в цілому, забезпечує системність та логічну послідовність у 
навчанні за принципом «від простого до складного», ґрунтується на інтеграції 
навчальних планів, узгодженості змісту навчальних дисциплін, форм і методів їх 
викладання та спрямований на послідовне вдосконалення готовності здобувачів 
освіти до їх майбутньої професійної діяльності, а також подальшого професійного 
навчання й розвитку. 

Її визначальними властивостями визначено такі: взаємозв’язок та узгодженість 
у змісті, організаційно-методичному забезпеченні навчального процесу на різних 
етапах і ступенях навчання; реалізація дидактичних принципів – науковості, 
системності та систематичності, послідовності, доступності; встановлення зв’язків 
між новими та раніше здобутими знаннями як елементами цілісної системи, 
забезпечення їх подальшого розвитку та осмислення на новому, вищому рівні; 
сприяння підготовці здобувачів освіти до оволодіння новими, складнішим 
професійними вміннями, забезпечення їх інтеграції.  
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3. Результати вивчення українського та зарубіжного досвіду професійної 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за типом «коледж 
– університет» дали можливість констатувати, з одного боку, недостатню 
узгодженість змісту освіти (освітньо-професійних програм, форм і методів навчання) 
на різних рівнях в українських закладах вищої освіти та, з іншого боку, 
різноманітність підходів, освітніх моделей, що будуються з урахуванням наступності 
між ступенями й рівнями освіти зарубіжних закладів освіти завдяки: узгодженості 
фахових компетенцій, освітніх програм; ступеневому характеру навчання; 
варіативності змісту; адаптації здобувачів освіти; контролю за рівнями професійної 
підготовленості; інтеграції формальних і неформальних видів освіти; створенню 
цілісного освітнього середовища; партнерству між закладами освіти. 

4. На підставі базових положень методологічних підходів (системного та 
синергетичного, антропологічного, діяльнісного, компетентнісного, технологічного й 
особистісного) і принципів професійної підготовки в ступеневій освіті (загальні: 
безперервності й ступеневості, гуманізму, науковості, доступності, міжпредметності, 
цілеспрямованості, систематичності та послідовності, диференціації й індивідуалізації; 
спеціальні: інтеграції, координації, єдності управління та самоврядування, 
гуманізації, діалогізації, діатропічності) розроблено авторську структурну модель 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі 
ступеневої освіти «коледж – університет» та визначено й обґрунтовано організаційно-
педагогічні умови, що забезпечують її успішність, а саме: 1) забезпечення наступності 
змісту професійної підготовки на рівнях коледжу та університету; 2) забезпечення 
наступності форм і методів професійної підготовки; 3) цілеспрямований розвиток 
адаптивності здобувачів освіти. Реалізація кожної з організаційно-педагогічних умов 
передбачає: 1) коригування змісту професійної освіти, а саме узгодження 
гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, загальноекономічної, 
професійної та практичної підготовки в системі «коледж – університет» шляхом 
раціоналізації, оптимізації й модернізації змісту навчальних дисциплін і практик; 
2) удосконалення комплексу форм та методів, а саме запровадження інтерактивних, 
проблемних, проєктних форм і методів навчання в аудиторному та позааудиторному 
навчанні; введення дистанційних спеціалізованих курсів, Тренінгу адаптивності, 
елементів дуальної освіти; створення адаптивного освітнього середовища; 
3) спеціальну підготовку викладачів до роботи в умовах ступеневої освіти. 

5. Результати експериментальної перевірки визначених організаційно-
педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту в ступеневій освіті (отримання статистично значущої різниці коефіцієнтів 
професійної готовності здобувачів вищої освіти ЕГ та КГ до та після впровадження 
педагогічних заходів (х2 

контр=152,14 при х2
табл= 7,815 та х2 

конст=7,16) засвідчили їх 
ефективність і доцільність подальшого впровадження. Теоретично обґрунтовані й 
експериментально перевірені організаційно-педагогічні умови впроваджено в освітню 
практику на основі: модернізованих (узгоджених) освітньо-професійних програм 
підготовки, оновлених навчальних планів та робочих програм фахових дисциплін; 
організації практик з елементами дуальної освіти; спеціалізованих дистанційних 
курсів з дисциплін «Ритміка і хореографія» та «Гімнастика з методиками викладання»; 
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Тренінгу адаптивності; проєктної роботи на індивідуальному й груповому рівнях; 
студентських творчих конкурсів та спортивних заходів; здійснення спеціальної 
підготовки викладачів фахових дисциплін. 

Отже, вирішення завдань дисертації забезпечило досягнення поставленої мети – 
наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують успішність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій освіті. Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми й засвідчує необхідність її подальшої розробки за такими найбільш 
перспективними напрямами, як: створення синхронізованих державних стандартів 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту за освітніми рівнями «фаховий 
молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр»; технології дуальної освіти; технології 
педагогічного супроводу навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті тощо. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Багорка А. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти. – Кваліфікована наукова праця 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, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. Розкрито й 
охарактеризовано сутність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій освіті, що забезпечується наступністю в системі 
«коледж – університет». Розроблено й апробовано комплекс організаційно-
педагогічних умов, що забезпечують успішність професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті: 1) забезпечення наступності 
змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на 
рівнях коледжу та університету; 2) забезпечення наступності форм і методів 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту; 3) розвиток 
адаптивності здобувачів освіти. Визначені організаційно-педагогічні умови 
впроваджено в освітню практику на основі: навчально-методичного комплексу для 
коледжу й університету, який включає оновлені навчальні плани, робочі програми з 
фахових дисциплін та практик, оновлені контрольні заходи, дистанційні 
спеціалізовані курси «Ритміка і хореографія» та «Гімнастика з методиками 
викладання»; елементів дуальної освіти; Тренінгу адаптивності; створення 
адаптивного освітнього середовища, що передбачає проведення проєктної діяльності 
в аудиторній (індивідуальні та групові, міні- та монопроєкти) і позааудиторній роботі 
(довготривалі, міжпредметні групові й індивідуальні проєкти; студентські творчі 
конкурси, наукові та спортивні заходи) і спеціальної підготовки викладачів фахових 
дисциплін. 

Ключові слова: фізична культура і спорт, майбутній фахівець фізичної 
культури і спорту, професійна підготовка, наступність, ступенева система освіти. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Багорка А. Н. Профессиональная подготовка будущих специалистов 

физический культуры и спорта в системе уровневого образования. – 
Квалифицированная научная работа 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, 2021. 

Диссертация посвящена решению проблемы профессиональной подготовки 
будущих специалистов физической культуры и спорта в уровневом образовании. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов физической культуры и 
спорта в работе определена как целенаправленный, научно и методически 
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обоснованный процесс формирования их ценностей и получения профессиональных 
знаний, умений и навыков с целью формирования теоретической, методической и 
практической (физической) готовности к будущей профессиональной деятельности 
как предпосылки их профессиональной компетентности. Ее основными свойствами 
названы непрерывность и многоуровневость, которые на формальном уровне 
проявляются в системе «колледж – университет» и обеспечиваются преемственностью. 
Установлено, что преемственность профессиональной подготовки будущих 
специалистов физической культуры и спорта требует осуществления комплекса 
организационных и педагогических мероприятий и обеспечивается двусторонне, что 
проявляется в ее структурной организации: 1) действия самой педагогической 
системы на управленческом (согласование целей образовательной деятельности, 
реализация общих подходов к управлению образовательной деятельностью) и 
собственно педагогическом (согласование учебных планов и программ, форм и 
методов, совершенствование форм и методов профессиональной подготовки с учетом 
особенностей и уровня подготовки студентов и т.д.) уровнях; 2) действия личности 
как субъекта образовательной деятельности (потребность в саморазвитии, 
стремление и способность к изменениям своей деятельности, вхождение в новые 
условия образовательной деятельности). На основании базовых положений 
методологических подходов (системного и синергетического, антропологического, 
деятельностного, компетентностного, технологического и личностного), которые 
стали принципами профессиональной подготовки будущих специалистов физической 
культуры и спорта в уровневом образовании, разработана авторская структурная 
модель, а также определены и обоснованы организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие ее успешность, в частности: 1) обеспечение преемственности 
содержания профессиональной подготовки будущих специалистов физической 
культуры и спорта на уровне колледжа и университета; 2) обеспечение 
преемственности форм и методов профессиональной подготовки будущих 
специалистов физической культуры и спорта; 3) развитие адаптивности соискателей 
образования. Реализация каждого из организационно-педагогических условий 
предусматривает: 1) корректировку содержания профессионального образования – 
согласование гуманитарной, социально-экономической, естественнонаучной, 
общеэкономической, профессиональной и практической подготовки в системе 
«колледж – университет» путем рационализации, оптимизации и модернизации 
содержания учебных дисциплин и практик; 2) реализацию комплекса форм и методов 
– введение интерактивных, проблемных, проектных форм и методов обучения в 
аудиторном и внеаудиторном обучении; введение дистанционных 
специализированных курсов; Тренинга адаптивности; элементов дуального 
образования; создание адаптивной образовательной среды; 3) специальную 
подготовку преподавателей к работе в условиях многоуровневого образования. 
Теоретически обоснованные и экспериментально проверенные организационно-
педагогические условия профессиональной подготовки будущих специалистов 
физической культуры и спорта в уровневом образовании внедрены в 
образовательную практику на основе: учебно-методического комплекса для 
колледжа и университета, включая обновленные учебные планы, рабочие программы 
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по специальным дисциплинам и практикам, обновленные контрольные мероприятия; 
дистанционные специализированные курсы «Ритмика и хореография» и «Гимнастика 
с методиками преподавания»; элементов дуального образования; Тренинга 
адаптивности; создания адаптивной образовательной среды, предусматривающей 
проведение проектной деятельности во время аудиторной (индивидуальные и 
групповые мини- и монопроекты) и внеаудиторной работы (долговременные, 
межпредметные групповые и индивидуальные проекты); студенческих творческих 
конкурсов, научных и спортивных мероприятий, а также целенаправленной 
подготовки преподавателей специальных дисциплин. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, будущий специалист 
физической культуры и спорта, профессиональная подготовка, преемственность, 
уровневая система образования. 

 
SUMMARY 

 
Bahorka A. M. Professional training of future specialists of physical culture and 

sports in the system of multistage education. – Qualified scientific work on the rights of 
the manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences, specialty 
13.00.04 – theory and methods of professional education. – Zaporizhzhia National 
University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to solving the problem of professional training of future 
specialists of physical culture and sports in multistage education. The essence of 
professional training of future specialists of physical culture and sports in multistage 
education, which is provided by continuity in the system «college-university» is revealed 
and characterized. The complex of organizational and pedagogical conditions has been 
developed and tested to ensure the success of professional training of future specialists in 
physical culture and sports in multistage education: 1) ensuring the continuity of the 
content of professional training of future specialists in physical culture and sports at the 
college and university level; 2) ensuring the continuity of forms and methods of 
professional training of future specialists in physical culture and sports; 3) development of 
adaptability of students. Certain organizational and pedagogical conditions have been 
introduced into educational practice on the basis of: educational and methodical complex 
for college and university, which includes updated curricula, work programs in professional 
disciplines and practices, updated control measures, distance specialized courses 
«Rhythmics and Choreography» and «Gymnastics with teaching methods»; elements of 
dual education; Adaptability training; creation of adaptive educational environment, which 
provides for project work in classroom (individual and group mini- and mono-projects) and 
extracurricular work (long-term, interdisciplinary group and individual projects; student 
creative competitions, scientific and sports events) and special training of teachers of 
professional disciplines. 

Key words: physical culture and sports, future specialist of physical culture and 
sports, professional training, succession, «Сollege-University System». 
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