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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах активного будівництва демократичного 

українського суспільства важливого значення набувають заклади освіти, де 

відбувається розвиток та корекція професійних властивостей педагогічних 

працівників різних галузей. Проте, одна з таких галузей – дитячо-юнацькі 

спортивні школи (ДЮСШ), що майже 80 років була й залишається місцем 

дозвілля, виховання, навчання та розвитку фізичних якостей українських дітей і 

молоді, опинилася нині в умовах невизначених педагогічних цілей, відсутності 

відповідальності за особистісні характеристики юних спортсменів. 

Із цих причин фахова діяльність тренерів-викладачів ДЮСШ потребує 

суттєвої підтримки з боку різних суб’єктів підвищення їхньої кваліфікації, 

наукового й методичного стимулювання моральних, етичних, інтелектуальних і 

багатьох інших зусиль педагогів ДЮСШ в аспекті виконання своєї головної місії – 

формування гармонійно та всебічно розвиненої особистості в умовах спортивної 

діяльності. Така місія дедалі частіше ставить на порядок денний питання оцінки 

суспільством не тільки спортивних, а й педагогічних результатів праці тренерів-

викладачів, зумовлює необхідність послідовного формування й розвитку їх 

педагогічних компетентностей як на засадах самоосвіти, так і з використанням 

існуючого в країні потенціалу системи підвищення кваліфікації. Отже, розробка 

теоретичних і методичних аспектів розвитку виховної, дидактичної та 

розвивальної ерудиції тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації 

постає як перспективне наукове завдання професійної освіти. 

Його актуальність підтверджується наявністю низки суперечностей, що 

стримують розвиток професійно-педагогічної складової інтегральної компетентності 

діючих тренерів-викладачів на курсах підвищення кваліфікації, зокрема між: 

– потребою в переосмисленні та актуалізації їхніх професійно-педагогічних 

знань, умінь і практичних навичок на основі сформованих під час професійної 

діяльності цінностей та досвіду й усталеними традиціями зорієнтованості курсів 

на «інформувальні» види аудиторного навчання, змістовою основою яких є добре 

відомі академічні концепти спортивної педагогіки; 

– соціально зумовленою необхідністю професійного вдосконалення тренерів-

викладачів як суб’єктів виховання, навчання та розвитку дитини в умовах ДЮСШ 

і відсутністю в них належного адміністративного стимулювання, особистісної 

мотивації до підвищення педагогічної кваліфікації протягом життя; 

– необхідністю індивідуального підходу до визначення змісту, етапів та 

критеріїв професійно-педагогічного розвитку в міжкурсовий період і відсутністю 

адекватної системи персональної методичної підтримки й супроводу такої 

діяльності в умовах українських університетів, інститутів та академій фізичного 

виховання й спорту. 

Можливості подолання зазначених суперечностей закладені в нормативно-

правовому полі законодавства України, яке передбачає можливість підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на засадах вільного вибору форм навчання, 

програм і навчальних закладів (наказ МОН України «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» № 930 від 6 жовтня 2010 р.; 
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наказ Мінмолодьспорту України «Про затвердження Порядку проведення 

атестації тренерів (тренерів-викладачів)» № 45 від 13 січня 2014 р.; наказ «Про 

затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-

викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту» № 3520 від 

13 вересня 2016 р). 

Підґрунтя для вирішення названих суперечностей закладено в наукових 

працях, присвячених теоретико-методологічним засадам післядипломної 

педагогічної освіти в Україні (В. Арешонков, М. Бирка, А. Зубко, В. Ковальчук, 

А. Кузьмінський, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Олійник, В. Пуцов, В. Руссол, 

С. Сисоєва, Т. Сущенко та ін.), у яких курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників постають як необхідна ланка освітньої системи, покликана гнучко 

реагувати на суспільно-економічні запити.  

Розкриттю сутності професійно-педагогічної компетентності в педагогічній 

науці присвячені праці В. Байденко, В. Баркасі, А. Вербицького, С. Вітвицької, 

І. Драч, Н. Гузій, О. Гури, О. Дубасенюк, І. Зимньої, А. Маркової, О. Пометун, 

Н. Протасової. Аналіз їх здобутків дав змогу виявити найбільш поширене 

розуміння цього феномену як системи необхідних взаємодоповнюваних 

характеристик особистості, що інтегрують її знання, уміння, досвід, особистісні 

якості, здібності, потреби, цілі та активну життєву позицію у сфері педагогіки.  

Отримані в попередніх дослідженнях дані щодо формування професійно-

педагогічної компетентності інших категорій педагогів, на сьогодні не можуть 

бути використані для створення цілісної методичної системи підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ без їх суттєвої адаптації, що потребує 

глибокого теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки.  

Серед наукових ідей у галузі фізичного виховання та спорту, які були 

найбільш корисними в процесі розв’язання окреслених суперечностей, потрібно 

виокремити концепції О. Ажиппо, Г. Арзютова, М. Булатової, Н. Волянюк, 

О. Демінського, П. Джуринського, М. Дутчака, Р. Карпюка, Р. Клопова, А. Коноха, 

В. Мазіна, В. Платонова, А. Сватьєва, Л. Сущенко, Ю. Шкребтія та ін.). 

Незважаючи на значущість внеску зазначених науковців у розвиток 

андрагогіки, професійної освіти та фізичного виховання, задекларована проблема 

потребує вирішення, що й зумовило вибір теми дисертації: «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах науково-дослідної теми Запорізького національного 

університету «Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

культури та спорту у сучасних соціально-економічних умовах» (державний 

реєстраційний номер 0116U004849), одним із виконавців якої є автор. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Запорізького національного 

університету (протокол № 3 від 30 листопада 2014 р.), узгоджено в Раді з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України 

(протокол № 9 від 23 грудня 2014 р.) та уточнено вченою радою Запорізького 

національного університету (протокол № 5 від 22 грудня 2016 р.). 
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Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – наукове обґрунтування 

організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у процесі 

підвищення кваліфікації.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати ступінь розробленості проблеми розвитку професійно-

педагогічної компетентності (далі ППК) тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі 

підвищення кваліфікації; 

– уточнити зміст, сутнісні характеристики та методики вимірювання ППК 

тренера-викладача; 

– визначити й теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації; 

– розробити технологічну модель та науково-методичне забезпечення 

розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації; 

– експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних 

умов розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. 

Об’єкт дослідження – процес підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови розвитку 

професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл у процесі підвищення кваліфікації. 

Методи дослідження. У ході дослідження використано такі методи: 

– теоретичні: аналіз науково-педагогічних, нормативних і методичних праць з 

подальшим узагальненням і систематизацією його результатів – для стислої 

характеристики системи підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, уточнення 

сутності ключових понять дослідження, з’ясування структури ППК тренера-

викладача ДЮСШ, визначення теоретичних засад, актуальних і перспективних форм, 

методів та засобів розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації; моделювання – для формалізації й унаочнення структури ППК тренера-

викладача ДЮСШ, а також створення цілісної моделі розвитку його ППК; 

– емпіричні: анкетування, тестування, інтерв’ю – для визначення стану 

розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у пілотному й експериментальному 

дослідженнях; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 

організаційно-педагогічних умов розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у 

процесі підвищення кваліфікації; 

– статистичні: складання таблиць спряженості ознак (крос-табуляція), 

порівняння емпіричних результатів за критерієм знаків та критерієм Манна-Уітні 

– для опрацювання й оцінювання емпіричних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше розроблено організаційно-педагогічні умови розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ (забезпечення 

усвідомленого вільного вибору слухачами сконцентрованої педагогічно 

зорієнтованої навчальної програми підвищення кваліфікації засобами актуалізації 

та популяризації її професійних перспектив; розробка індивідуальних траєкторій 

підвищення кваліфікації на основі якісного аналізу тренерського досвіду, 
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педагогічних утруднень та особистісно-професійних характеристик тренера-

викладача; забезпечення взаємного інтелектуального та емоційного збагачення 

слухачів та викладачів курсів засобами інтерактивних педагогічних технологій; 

методичний супровід проектно-пошукової активності тренерів-викладачів у ході 

самостійної професійно-педагогічної діяльності; організація публічної рефлексії 

набутого досвіду засобами мотиваційного тренінгу та надання рекомендацій щодо 

розвитку необхідних компетентностей у міжкурсовий період); технологічну 

модель розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ, яка поєднує необхідні елементи 

системи розвитку, мету, організаційно-педагогічні умови, форми, методи, 

домінантні засоби та етапи навчання з результатом підвищення кваліфікації; 

структурну модель ППК тренера-викладача ДЮСШ, яка інтегрує динамічну 

комбінацію необхідних компетентностей в особистісному, когнітивному та 

діяльнісному компонентах; 

– уточнено й конкретизовано критерії, показники та рівні ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації; зміст поняття «професійно-

педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ»; 

– удосконалено навчально-методичне забезпечення курсів підвищення 

кваліфікації в аспекті розвитку ППК тренерів-викладачів; 

– подальшого розвитку набули наукові положення компетентнісного підходу 

в безперервній освіті фахівців галузі фізичної культури і спорту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

та впроваджено в процес підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ:  

– освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

«Професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ», 

розраховану на очну та дистанційну частини; 

– андрагогічно обґрунтоване навчально-методичне забезпечення процесу 

підвищення кваліфікації: навчальний план; робочі навчальні програми курсів 

«Основи педагогічної майстерності», «Виховання юних спортсменів», «Основи 

спортивної дидактики», «Розвиток рухових якостей вихованців»; вимоги до 

написання індивідуальних творчих робіт; 

– методичні рекомендації для курсів підвищення кваліфікації з теми «Виховна 

робота тренера-викладача ДЮСШ»; 

– методику оцінювання ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах 

підвищення кваліфікації, що включає педагогічні тести з перевірки знань, 

методику експертного оцінювання, авторський тест-опитувальник. 

Авторські практичні здобутки використовують у процесі підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ у Бердянському державному 

педагогічному університеті (довідка № 082/013 від 7 лютого 2017 р.), 

Запорізькому національному університеті (довідка № 01-15/323 від 29 грудня 

2016 р.), Класичному приватному університеті (довідка № 02-08/245 від 2 лютого 

2017 р.), Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 

(довідка № 07-10/2159 від 15 грудня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. У публікації [15] внесок здобувача полягає в 

розробці структури та контенту тематичного блоку «Виховна робота тренера-



5 

викладача ДЮСШ», обґрунтуванні засобів і методів виховної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження опубліковано й 

обговорено на науково-практичних конференціях: 

– міжнародних: «Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Дослідження 

різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (м. Одеса, 2015 р.); «Освітні 

інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, 2015 р.); «Актуальні проблеми 

фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

– всеукраїнських: «Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, 

психологія, педагогіка» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

освіти і науки в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.). 

Публікації. Результати та основний зміст дослідження відображено в 

15 публікаціях, з яких: 7 – статті в наукових фахових виданнях України (у тому 

числі одна у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази), 1 – стаття 

у зарубіжному виданні, 6 – матеріали конференцій, 1 – навчально-методичне 

видання. 

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

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 

271 сторінка, з них: основний текст – 174 сторінки, список використаних джерел 

(220 найменувань) – 25, додатки – 72 сторінки. Робота містить 11 таблиць і 

7 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; висвітлено зв’язок роботи з 

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

предмет, методи дослідження; презентовано наукову новизну й практичне 

значення одержаних результатів; подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні та практичні засади розвитку 

професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл у процесі підвищення кваліфікації» – здійснено постановку 

проблеми розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації; обґрунтовано сутність і змістові характеристики понятійного 

конструкту «професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ»; 

проаналізовано перспективні ідеї та досвід розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації. 

Аналіз літератури та практики діяльності ДЮСШ засвідчив надмірну 

сконцентрованість тренерів-викладачів на спортивних досягненнях учнів, 

відсутність формалізованої відповідальності за особистісні характеристики юних 

спортсменів, що значно звужує традиційну функцію зазначених закладів – 

всебічне та гармонійне виховання, навчання та розвиток дітей та молоді засобами 

фізичної культури та спорту. Серед головних причин вказаних недоліків науковці 

(О. Ажиппо, М. Данилевич, Л. Іванова, В. Кашуба, А. Конох, В. Мазін, А. Сватьєв, 

А. Сущенко, Л. Сущенко, С. Табінська, О. Тимошенко та ін.) називають 

недостатність громадського впливу на формування цілей роботи ДЮСШ та 

відсутність належної уваги в системі підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 
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до питань розвитку педагогічної складової професії, надання точної й об’єктивної 

оцінки якості її реалізації в повсякденній праці. 

Констатовано, що курсова підготовка тренерів-викладачів має низку 

теоретичних та практичних недоліків, які демонструють суттєве відставання 

української системи підвищення їхньої кваліфікації від кращих зразків світової 

андрагогіки: імперативний характер надання освітньої послуги; недосконалість 

змістовних і процесуальних засобів стимулювання педагогічного самоздійснення; 

знеособлений характер навчальної взаємодії; відсутність засобів оперативної 

екстраполяції результатів навчання в педагогічний процес ДЮСШ. 

Показано, що подолання зазначених недоліків та розв’язання представлених у 

вступі дисертації суперечностей пов’язано з необхідністю розробки цільових 

орієнтирів професійно-педагогічного розвитку тренерів-викладачів ДЮСШ, 

моделювання відповідних результатів післядипломної освіти та норм її якості. 

Обґрунтовано, що така робота є найбільш перспективною в парадигмі 

компетентнісного підходу, який передбачає відображення в системному й 

цілісному вигляді кінцевого результату навчання через надійні, валідні та 

операціоналізовані показники, зокрема здатність тренера-викладача: 

цілеспрямовано формувати особистісні якості учнів у спортивній діяльності 

(виховання); управляти процесом кінестетичної й пізнавальної діяльності юного 

спортсмена, спрямованої на набуття рухових та інтелектуальних навичок 

(навчання); організовувати процес удосконалення морфологічних і психічних 

можливостей юного спортсмена (розвиток). 

Визначене в Законі України «Про вищу освіту» термінологічне поле разом з 

аналізом існуючих у науковому дискурсі інваріантів тлумачення головних 

понятійних конструктів дисертації дало змогу визначити професійно-педагогічну 

компетентність як інтегральну динамічну комбінацію знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, ціннісних установок та фахових якостей, які 

забезпечують здатність тренера-викладача успішно здійснювати виховання, 

навчання й розвиток юних спортсменів. 

Проведене пошукове дослідження з виявлення позицій двох експертних груп 

(заслужені тренери України з різних видів спорту (n = 22) та доктори педагогічних 

наук, які мають звання «Майстер спорту України» (n = 13)) дало змогу розробити 

структурну модель ППК тренера-викладача, яка включає особистісний 

(гуманність, суб’єктність, цілеспрямованість), когнітивний (знання методик 

розвитку рухових якостей спортсмена, виховних методів і цільових орієнтирів 

спортивного виховання, методик навчання фізичним вправам); операційний 

(уміння розвивати рухові якості спортсмена, виховні вміння, спортивно-

дидактичні вміння) компоненти. 

Аналіз пропозицій цілеспрямованого формування або розвитку окремих 

компонентів професійної компетентності майбутніх та діючих тренерів-

викладачів, зокрема таких як: система науково-методичного забезпечення процесу 

підвищення кваліфікації (О. Завальнюк), педагогічні умови формування ключових 

фахових компетенцій (М. Буренко), технологія формування професійно-

педагогічної компетентності у майбутніх тренерів з атлетичної гімнастики 
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(В. Пономарьов); теоретико-методичні засади підготовки до професійної 

діяльності (А. Сватьєв); педагогічні умови формування психологічної готовності 

до прийняття рішень в екстремальних ситуаціях (О. Хуртенко); розвиток 

професійної компетентності у процесі фахової підготовки (Т. Чопик); теоретичні і 

методичні засади формування професійно-педагогічних якостей майбутніх 

тренерів-викладачів з аквафітнесу (С. Сальникова), спортивних ігор (В. Левків), 

плавання (В. Назаренко) та волейболу (Т. Тищенко), переконує, що єдиного 

підходу до визначення сутності ППК тренерів-викладачів ДЮСШ та способів її 

формування або розвитку не існує. 

Науковими базовими підходами для подальшої побудови авторських ідей 

обрано такі: теорію освіти дорослих (С. Вершловський, С. Змєйов, В. Луговий, 

Н. Ничкало, М. Ноулз, В. Олійник, Н. Протасова, С. Сисоєва та ін.); ідеї 

організації системи підвищення кваліфікації педагогів інших напрямів (М. Бирка, 

С. Калашникова, В. Ковальчук, О. Пометун та ін.); особистісно-орієнтовані (І. Бех, 

І. Зязюн, А. Сущенко, Т. Сущенко та ін.) та компетентнісні (В. Байденко, 

А. Вербицький, І. Драч, Н. Гузій, О. Гура, І. Зимня, А. Маркова, В. Шадріков) 

технології професійного навчання. 

Установлено, що в країнах Європи та США діють стандарти освіти, у яких 

відображено рівні підготовки (кваліфікації) тренерів, а професійні характеристики 

надаються з урахуванням педагогічної складової функціональних обов’язків і 

етичних норм. При цьому головною перевагою, що відрізняє європейську та 

американську систему підвищення кваліфікації тренерів від української, є 

потужний вплив професійних співтовариств, зокрема національних федерацій з 

різних видів спорту, а також наявність альтернативних організацій, які 

пропонують незалежні програми підвищення кваліфікації. Такий підхід сприяє 

реалізації принципів конкурентності та забезпечення вільного вибору тренером 

програми підвищення власної кваліфікації. 

Отже, аналіз теоретичних та практичних засад розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ уможливив з’ясувати ступінь розробленості проблеми, 

уточнити зміст, сутнісні характеристики досліджуваного феномену, 

сформулювати головні напрями оптимізації процесу підвищення кваліфікації, 

заклавши підґрунтя для вирішення наступних завдань дослідження. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації» – обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку ППК 

тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації; описано технологічну 

модель розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації; 

схарактеризовано організацію, зміст та навчально-методичне забезпечення курсів 

підвищення кваліфікації з розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ. 

Виходячи з теоретичних позицій, обґрунтованих у першому розділі, подано 

авторські ідеї розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації, що ґрунтуються на розробці необхідних і достатніх організаційно-

педагогічних умов, технологічній моделі та навчально-методичному забезпеченні 

процесу розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ. 
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Перша умова: забезпечення усвідомленого вільного вибору слухачами 

сконцентрованої педагогічно зорієнтованої навчальної програми підвищення 

кваліфікації засобами актуалізації та популяризації її професійних перспектив – 

має організаційну та мотивувальну функції, закладаючи надійну основу для 

побудови партнерських відносин між тренером-викладачем та педагогічним 

колективом. Вона є логічним продовженням посилення академічної незалежності 

вишів в аспекті розробки та реалізації програм навчання, тенденції до прозорості, 

відкритості, поступового наближення освітньої галузі до патернів сфери послуг. 

Її реалізація співвідноситься частково з підготовчим етапом підвищення 

кваліфікації та базується на специфічній організаційно-мотивувальній роботі 

педагогічного колективу з популяризації програми курсів підвищення кваліфікації 

для тренерів-викладачів на методичних семінарах ДЮСШ, конференціях 

трудового колективу, під час спортивних змаганнях та у соціальних мережах. 

Найбільш ефективними заходами визначено презентації, організаційно-

настановчі збори, підсумкові конференції, урочисті вручення посвідчень про 

підвищення кваліфікації тощо. 

Друга умова: розробка індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації на 

основі якісного аналізу тренерського досвіду, педагогічних утруднень та 

особистісно-професійних характеристик тренера-викладача – має функції оцінки 

рівня ППК та визначення подальших освітньо-професійних перспектив. 

Створення умови співвідноситься нами із підготовчим етапом підвищення 

кваліфікації, на якому відбуватиметься аналіз та самоаналіз тренерами досвіду 

професійної діяльності з визначенням необхідних напрямів самовдосконалення.  

Ця умова забезпечуватиметься вхідним моніторингом ППК, що включає 

анкетування, співбесіду, а також оцінювання рівня ППК авторським 

діагностичним інструментарієм з наступним визначенням індивідуальних 

траєкторій підвищення кваліфікації. 

Очікується, що створення означеної умови сприятиме педагогічній 

самоідентифікації та корекції неефективних життєвих і професійних ціннісних 

установок, формуванню більш чіткого образу свого професійного майбутнього. 

Третя умова: забезпечення взаємного інтелектуального та емоційного 

збагачення слухачів та викладачів курсів засобами інтерактивних педагогічних 

технологій – має функцію інтенсивного когнітивного та емоційно-ціннісного 

насичення тренерів-викладачів відповідно до мети і змісту підвищення їх 

кваліфікації. 

Створення цієї умови співвідноситься із базовим етапом підвищення 

кваліфікації, на якому має відбутися зустріч з професійною позицією та 

світоглядом майстрів педагогічної роботи в прямому або опосередкованому 

дидактичними засобами вигляді.  

У межах теоретичної та практичної підготовки, змістовою основою якої 

визначено чотири навчальні дисципліни (рис. 1), триває інтеріоризація 

розробленого та адаптованого до потреб тренерів-викладачів навчального 

контенту.  
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Результат: підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів ДЮСШ  

Мета: розвиток професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ 

ЕТАП 1. ПІДГОТОВЧИЙ: 
 

ЕТАП 2. БАЗОВИЙ 
 

Оцінювання рівня 

розвитку ППК за 

авторським 

інструментарієм 

Обмін професійно-

педагогічним 

досвідом 

Традиційні лекції, лекції-прес-конференції, 

лекції-презентації, семінар 

Стимулювання 

інтересу до 

розвитку 

ППК 

Надання актуальної 

професійно-педагогічної 

інформації 

Дистанційне 

консультування з 

тьюторами 
 

Аналіз 

ситуацій 

Експертне оцінювання 

рівня сформованості 

операційного компонента 

ППК 

Онлайн спілкування на 

професійно-педагогічні 

теми з колегами 
 

Рольові та 

імітаційні 

ігри 

Анкетування 

Формулювання індивідуального 

педагогічного тезаурусу 

Опрацювання навчальних модулів в 

інформаційному середовищі ВНЗ 

Модифікована  

методика В. Шадрікова 

Авторський 

опитувальник 

Виконання ІТР на професійно-

педагогічну тему 

Вхідний моніторинг Організаційно-настановчі збори 
 

Основи педагогічної 

майстерності 

Виховання юних 

спортсменів 
 

Практичні заняття  

ЕТАП 3. ПОШУКОВИЙ 
 

Методичний супровід самостійної роботи 

ЕТАП 4. ЗАКЛЮЧНИЙ 
 

Мотиваційний тренінг 
 

Підсумковий моніторинг рівня ППК 
 

Презентація 

ІТР  
Надання 

рекомендацій 

Співбесіда 

Тест 

знань 

Робота з популяризації КПК  

Мотивувальні збори з 

потенційними слухачами КПК 

Участь у методичних 

семінарах ДЮСШ  

Виконання регістрації у 

системі  

Презентація програми КПК на 

дитячо-юнацьких змаганнях 

Висвітлення 

концепції КПК 

Знайомство з 

викладачами 

Утвердження графіку  

навчального процесу 

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 
 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК  

Основи спортивної 

дидактики 
 

Розвиток рухових 

якостей вихованців  

Урочисте вручен- 

ня свідоцтв  

Інструктивне 

заняття  

з користування 

Moodle 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
 

 
 

Рис. 1. Технологічна модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ 
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Домінуючими методами та формами розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ стали визначені та описані інтерактивні педагогічні технології, зокрема: 

лекції-прес-конференції, лекції-презентації, проведення аналізу професійно-

педагогічних ситуацій, рольові та імітаційні ігри, під час яких стимулюється 

виявлення лідерських життєвих позицій, ініціативність та відповідальність 

тренера-викладача за педагогічні результати своєї роботи. 

Четверта умова: методичний супровід проектно-пошукової активності 

тренерів-викладачів у ході самостійної професійно-педагогічної діяльності – має 

функцію упредметнення та перевірки ефективності накопиченого під час базового 

етапу навчання когнітивного та особистісного потенціалу під контролем 

досвідчених викладачів, але в обставинах реальної професійно-педагогічної 

діяльності.  

Завдання науково-педагогічних працівників, тьюторів та інших модераторів 

андрагогічного процесу на пошуковому етапі підвищення кваліфікації – активне 

спостереження за адекватністю використання запропонованих методичних 

інструментів виховання, навчання й розвитку дітей у процесі спортивно-

тренувальної діяльності та створення рефлексивного середовища для підтримки 

пізнавальної активності тренерів-викладачів у ході самостійної роботи. 

Головними методами пошукового етапу є опрацювання навчальних модулів в 

інформаційному середовищі ВНЗ, виконання індивідуальної творчої роботи (ІТР), 

формування індивідуального педагогічного тезаурусу, фасілітація процесу 

впровадження актуальних педагогічних концептів, ціннісних установок, 

дистанційне й очне консультування. 

На цьому етапі відбувається експертне оцінювання рівня розвитку 

операційного компонента ППК тренерів-викладачів.  

П’ята умова, організація публічної рефлексії набутого досвіду засобами 

мотиваційного тренінгу та надання рекомендацій щодо розвитку необхідних 

компетентностей у міжкурсовий період, співвідноситься із заключним етапом 

підвищення кваліфікації.  

Побудова мотиваційного тренінгу відбувається через створення діалогічного 

простору, організацію викладачами курсів активних форм самовираження, 

підсилення їх впевненості шляхом обговорення й розв’язання конкретних 

педагогічних ситуацій. Як результат роботи очікується краще розуміння себе та 

інших, емпатичне ставлення до колег, усвідомлення перспективних професійних 

цілей, нормалізація емоційно-оцінної складової Я-концепції тренерів-викладачів. 

Заключний етап передбачає презентацію результатів індивідуально-творчої 

роботи та супутньої проектно-пошукової самостійної діяльності, а також 

підсумковий моніторинг розвитку ППК тренерів-викладачів з використанням 

обґрунтованих діагностичних інструментів та наданням рекомендацій щодо 

розвитку ППК у міжкурсовий період. 

Авторський задум подано у формі технологічної моделі (рис. 1), яка містить 

три блоки: цільовий, процесуальний та результативний. 

Цільовий блок інтегрує мету підвищення кваліфікації, яка визначена на основі 

запитів суспільства, професійно-педагогічних потреб тренерів-викладачів, з 
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урахуванням нормативно-правових обмежень, що регламентують андрагогічний 

процес. 

Процесуальний блок репрезентує логіку побудови андрагогічного процесу на 

засадах визначених організаційно-педагогічних умов розвитку ППК тренерів-

викладачів через демонстрацію етапів підвищення кваліфікації, методів та форм 

розвитку ППК. 

Результативний блок інтегрує критерії, показники, рівні та діагностичні 

методики визначення ППК тренерів-викладачів.  

Очікуваним загальним результатом андрагогічного процесу є підвищення 

рівня ППК тренерів-викладачів. 

У дисертації висвітлено андрагогічно обґрунтоване навчально-методичне 

забезпечення процесу підвищення кваліфікації, яке містить освітньо-професійну 

програму, навчальний план, робочі навчальні програми курсів, приклади тестових 

завдань, бланки методик самооцінки рівня ППК, програми рольових та 

імітаційних ігор, вимоги до написання індивідуальних творчих робіт, шаблони 

тезаурусу, функціональні обов’язки суб’єктів андрагогічної взаємодії (науково-

педагогічних працівників кафедр, методистів ДЮСШ, тьюторів, адміністраторів 

тощо). 

Авторська освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації тренерів-

викладачів ДЮСШ «Професійно-педагогічна компетентність» зорієнтована на 

досягнення описаних та обґрунтованих результатів освіти, а її зміст представлено 

в структурних модулях визначених навчальних дисциплін. 

Процес навчання формально розрахований на 120 годин (4 кредити) 

аудиторної, позааудиторної та самостійної роботи, що включає дистанційну 

взаємодію, перш за все, в навчальній оболонці Moodlе, сумісну практику 

безпосередньо на робочому місці тренера-викладача. 

Методичний супровід зазначених тем упредметнено через зміст лекцій, 

практичних занять, інструментальний комплекс моніторингу ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ, що інтегрує авторський тест-опитувальник, педагогічний тест 

з перевірки знань, методику експертного оцінювання ППК тощо. 

Програма розрахована на 12 днів очної взаємодії (10 днів на базовому етапі та 

2 дні – на заключному). Вона містить 30 академічних годин лекційної та 50 годин 

самостійної роботи, 40 годин практичних занять і передбачає нерегламентований 

супровід педагогічної практики на робочому місці тренера-викладача ДЮСШ. 

У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна робота з перевірки 

ефективності організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації» – 

обґрунтовано методи оцінювання ППК тренерів-викладачів ДЮСШ; описано 

організацію, план та методичні особливості педагогічного експерименту; подано 

результати педагогічного експерименту. 

Встановлені у попередніх розділах критерії та показники ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ дали змогу розробити адекватний діагностичний 

інструментарій, завдяки якому оцінюється рівень прояву окремих педагогічних 

компетентностей в когнітивній, операційній та особистісній сфері. Таких рівнів 
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виділено три: високий, середній та низький. 

Кожен рівень розвитку ППК тренерів-викладачів демонструє їхню здатність 

виявляти специфічні особистісні якості, формулювати мету й мотиви діяльності 

вихованців, компетентність у розробці програм педагогічної діяльності тощо. 

Зокрема, високий рівень характеризується: активністю тренера-викладача 

ДЮСШ у професійно-педагогічній діяльності, а також твердістю переконань, 

послідовністю у відстоюванні своїх світоглядних позицій; явно вираженою 

установкою тренера-викладача на розкриття особистісного та спортивного 

потенціалу вихованця, готовністю до співпереживання, допомоги, виявлення 

уваги та поваги до вихованця; підтвердженою вчинками орієнтацією тренера-

викладача на самореалізацію у професійній діяльності, а також послідовністю 

реалізації цих своїх переконань у професійній діяльності; досконалим знанням 

методики розвитку рухових якостей спортсменів, виховних методів та цільових 

орієнтирів спортивного виховання, методики навчання руховим діям; 

сформованими  уміннями з розвитку основних і похідних рухових якостей 

спортсменів, спортивно-дидактичні уміння з навчання юних спортсменів основам 

рухових, технічних, а також інших дій; виховними уміннями, сформованими в 

контексті особливостей спортивної та змагальної діяльності. 

Доцільними методиками оцінювання окремих показників ППК тренерів-

викладачів у процесі підвищення кваліфікації обґрунтовано авторський тест-

опитувальник; тест з оцінювання рівня професійно-педагогічних знань; експертне 

оцінювання операційного компонента ППК. 

З метою підтвердження достовірності отриманих результатів додатковим 

діагностичним засобом обрано модифіковану та адаптовану до професії тренера-

викладача методику оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників 

(розроблену під керівництвом В. Шадрікова). 

Серед планів педагогічного експерименту обрано варіант, згідно якого 

порівнянню підлягали результати підвищення кваліфікації тренерів-викладачів до 

й після закінчення курсів, організованих як за авторською, так і за традиційними 

програмами. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту проводилося 

вимірювання рівня ППК у тренерів-викладачів десяти навчальних груп, які 

проходили підвищення кваліфікації в шести різних українських ВНЗ (n = 210) в 

різні періоди 2016 року. 

Відповідно до плану педагогічного експерименту, у першому варіанті 

підвищення кваліфікації, на основі авторської технологічної моделі, 

організаційно-педагогічних умов та навчально-методичного забезпечення, до 

експериментальної вибірки (ЕВ) увійшли 4 навчальні групи тренерів-викладачів, 

які в різний час проходили навчання в Класичному приватному університеті 

протягом 2016 року (n = 88).  

У другому варіанті процес підвищення кваліфікації відбувався за 

традиційною формою без використання авторських напрацювань. Слухачі шести 

незв’язаних навчальних груп в різні періоди 2016 року проходили підготовку, 

утворюючи контрольну вибірку (КВ) (n = 122). 

Усього в експериментальних дослідженнях взяло участь 210 тренерів-
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викладачів. 

Встановлено, що в результаті підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ на засадах авторської технологічної моделі, організаційно-педагогічних 

умов та навчально-методичного забезпечення відбулося істотне підвищення рівня 

розвитку їх ППК.  

Як видно з табл. 1, у слухачів ЕВ спостерігається вищий рівень ППК, ніж у 

слухачів КВ.  

Таблиця 1 

Динаміка сформованості професійно-педагогічної компетентності, % 

Рівні 
ЕВ КВ 

Конст. етап Контр. етап Конст. етап Контр. етап 

Низький 33,3 16,7 45,5 36,4 

Середній 58,3 20,8 50,0 54,5 

Високий 8,3 62,5 4,5 9,1 

 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту порівняння даних ЕВ 

та КВ щодо розвитку ППК за критерієм Манна-Уітні (р < 0,05) виявило 

відсутність достовірних відмінностей. Водночас на контрольному етапі 

педагогічного експерименту розвиток ППК слухачів ЕВ та КВ курсів підвищення 

кваліфікації мав статистично достовірну різницю (р < 0,05). 

Порівняння рівня розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ в ЕВ та КВ на 

констатувальному й контрольному етапах експерименту за критерієм знаків 

виявило достовірну позитивну динаміку в ЕВ. У слухачів КВ такої динаміки не 

зафіксовано.  

Зіставлення даних, отриманих за авторським діагностичним комплексом і 

модифікованою методикою оцінювання рівня кваліфікації педагогічних 

працівників (за В. Шадріковим) на контрольному етапі педагогічного 

експерименту, виявило статистично достовірну кореляцію між ними. Зокрема, 

більш високому рівню розвитку ППК відповідає більш високе значення рівня 

кваліфікації педагогічних працівників. При цьому за результатами діагностики 

слухачі ЕВ продемонстрували достовірно вищі показники, ніж слухачі КВ, що 

додатково підтвердило ефективність розроблених інновацій. 

Таким чином, результати, отримані під час експериментального дослідження, 

засвідчили ефективність технологічної моделі, організаційно-педагогічних умов та 

навчально-методичного забезпечення з розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. Отримані результати, 

досягнута мета та виконані завдання є основою для таких висновків. 

1. Одним із важливих напрямів оптимізації існуючої системи підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів в Україні є створення необхідних і достатніх умов 

для розробки та впровадження академічно незалежних, альтернативних програм, 
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що задовольнять як суспільні запити, так і фахові потреби діючих професіоналів у 

сфері фізичної культури та спорту. Однак, для традиційних курсів підвищення 

кваліфікації та методичного супроводу самоосвітньої діяльності тренерів-

викладачів у міжкурсовий період характерні поверховість та формальність щодо 

розвитку професійно-педагогічної складової, що дає підстави для постановки 

відповідної наукової проблеми як такої, яка має актуально-перспективний характер. 

2. Адекватним цільовим орієнтиром, що системно відображає відповідний 

результат підвищення кваліфікації, визначено понятійний конструкт «професійно-

педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ», що внаслідок 

термінологічного упорядкування Законом «Про вищу освіту» визначається як 

інтегральна динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, ціннісних установок та фахових якостей, які забезпечують здатність 

тренера-викладача успішно здійснювати виховання, навчання й розвиток юних 

спортсменів. 

Визначено структуру професійно-педагогічної компетентності тренера-

викладача через особистісний, когнітивний та операційний компоненти, кожен з яких 

інтегрує низку описаних та операціоналізованих компетентностей нижчого рівня.  

До головних компетентностей в особистісній сфері віднесено гуманність; 

суб’єктність; цілеспрямованість. До компетентностей у когнітивній сфері – знання 

методик розвитку рухових якостей, виховних методів і цільових орієнтирів 

спортивного виховання, методик навчання рухових дій. До головних 

компетентностей у поведінковій сфері віднесено вміння розвивати рухові якості 

спортсмена, виховні та спортивно-дидактичні вміння. 

3. Обґрунтовано необхідність практичної реалізації положення атестаційного 

процесу тренерів-викладачів щодо вільного вибору суб’єктами андрагогічного 

процесу форм навчання, програм і навчальних закладів, що дає змогу реалізувати 

авторську пропозицію щодо сконцентрованої професійно-педагогічної підготовки 

в межах адміністративного та навчально-методичного середовища інститутів і 

факультетів фізичної культури та спорту, вищих шкіл тренерів і дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. 

Актуальними концептами розвитку ППК тренерів-викладачів в українській 

системі підвищення кваліфікації визначено компетентнісний та особистісно 

зорієнтований підходи й теорію освіти дорослих, яка декларує необхідність 

стимулювання більшої відкритості, турботи про задоволення потреб дорослих 

клієнтів та наближеності за базовими патернами курсів підвищення кваліфікації 

до сфери послуг. При цьому впровадження очно-дистанційної форми підвищення 

кваліфікації найбільш комфортно вписується в режим професійного життя 

тренерів-викладачів, забезпечуючи процес перманентного інтелектуального 

розвитку та вироблення відповідних компетентностей на практиці.  

4. Ефективний розвиток ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі 

підвищення кваліфікації потребує створення таких організаційно-педагогічних 

умов: 

– забезпечення усвідомленого вільного вибору слухачами сконцентрованої 

педагогічно зорієнтованої навчальної програми підвищення кваліфікації засобами 
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актуалізації та популяризації її професійних перспектив; 

– розробка індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації на основі 

якісного аналізу тренерського досвіду, педагогічних утруднень та особистісно-

професійних характеристик тренера-викладача;  

– забезпечення взаємного інтелектуального та емоційного збагачення 

слухачів та викладачів курсів засобами інтерактивних педагогічних технологій; 

– методичний супровід проектно-пошукової активності тренерів-викладачів у 

ході самостійної професійно-педагогічної діяльності;  

– організація публічної рефлексії набутого досвіду засобами мотиваційного 

тренінгу та надання рекомендацій щодо розвитку необхідних компетентностей у 

міжкурсовий період.  

5. Авторська технологічна модель процесу розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ складається із цільового, процесуального та результативного блоків. 

Цільовий блок інтегрує мету підвищення кваліфікації, яка визначена на основі 

запитів суспільства, професійно-педагогічних потреб тренерів-викладачів, з 

урахуванням нормативно-правових обмежень, що регламентують андрагогічний 

процес. Процесуальний блок репрезентує логіку побудови андрагогічного процесу 

на засадах визначених організаційно-педагогічних умов розвитку ППК тренерів-

викладачів через висвітлення етапів підвищення кваліфікації, методів та форм 

розвитку ППК. Результативний блок інтегрує критерії, показники, рівні та 

діагностичні методики визначення ППК тренерів-викладачів.  

6. Засобом вимірювання рівня ППК тренерів-викладачів ДЮСШ є 

трикомпонентний діагностичний комплекс, який інтегрує педагогічні тести з 

перевірки знань, тест-опитувальник, методику експертного оцінювання та 

необхідний інструментарій обчислення даних. Додатковим засобом підтвердження 

ефективності андрагогічного процесу обґрунтовано модифіковану методику 

оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників (за В. Шадріковим). 

7. Реалізація технологічної моделі, організаційно-педагогічних умов та 

навчально-методичного забезпечення у педагогічному експерименті істотно 

вплинула на рівень розвитку ППК тренерів-викладачів експериментальних груп, 

зокрема: 

– на контрольному етапі педагогічного експерименту рівень розвитку ППК 

слухачів у вибірках тренерів-викладачів ЕВ та  КВ мав статистично достовірну 

різницю, встановлену при порівнянні даних за критерієм Манна-Уітні (р < 0,05); 

– порівняння даних, отриманих в ЕВ та КВ на початку та наприкінці 

експерименту за критерієм знаків засвідчило достовірну динаміку розвитку ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ в ЕВ (р < 0,05). У слухачів КВ такої динаміки не 

зафіксовано; 

– за результатами діагностики з використанням модифікованої методики 

оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників, слухачі ЕВ 

продемонстрували достовірно вищі показники, ніж слухачі ЕВ, що додатково 

засвідчило ефективність розроблених інновацій. 

До перспективних напрямів досліджень належить розробка технологій 

різнорівневого розвитку ППК педагогічних працівників з урахуванням здатності 

до навчання й самонавчання, віку, статі, досвіду та інтересів. 
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АНОТАЦІЯ 

Царенко К. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. – 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, 2017. 

У дисертації досліджено проблему розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації.  

Запропоновано конструкт професійно-педагогічної компетентності тренера-

викладача ДЮСШ, що інтегрує найважливіші особистісні, когнітивні та практичні 

характеристики його професійно-педагогічної діяльності. 

Обґрунтовано необхідність поєднання очної й дистанційної форм підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів у контексті розвитку їхньої професійно-

педагогічної компетентності. Розроблено та апробовано комплекс відповідних 

організаційно-педагогічних умов, а саме: забезпечення усвідомленого вільного 

вибору слухачами сконцентрованої педагогічно зорієнтованої навчальної 

програми підвищення кваліфікації засобами актуалізації та популяризації її 

професійних перспектив; розробка індивідуальних траєкторій підвищення 

кваліфікації на основі якісного аналізу тренерського досвіду, педагогічних 

утруднень та особистісно-професійних характеристик тренера-викладача; 

забезпечення взаємного інтелектуального та емоційного збагачення слухачів та 

викладачів курсів засобами інтерактивних педагогічних технологій; методичний 

супровід проектно-пошукової активності тренерів-викладачів у ході самостійної 

професійно-педагогічної діяльності; організація публічної рефлексії набутого 

досвіду засобами мотиваційного тренінгу та надання рекомендацій щодо розвитку 

необхідних компетентностей у міжкурсовий період.  

Подано результати експериментальних досліджень. 

Ключові слова: підвищення кваліфікації, професійно-педагогічна 

компетентність, компетентності, тренер-викладач, ДЮСШ, організаційно-

педагогічні умови, розвиток. 

 

АННОТАЦИЯ 

Царенко К. В. Развитие профессионально-педагогической 

компетентности тренеров-преподавателей ДЮСШ в процессе повышения 

квалификации. – 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, 2017. 

В диссертации исследована проблема развития профессионально-

педагогической компетентности тренеров-преподавателей ДЮСШ в процессе 

повышения квалификации.  

Разработан конструкт профессионально-педагогической компетентности 

тренера-преподавателя ДЮСШ, интегрирующий важнейшие личностные, 
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когнитивные и практические характеристики его профессионально-

педагогической деятельности. 

Актуальными концептами развития профессионально-педагогической 

компетентности тренеров-преподавателей в отечественной системе повышения 

квалификации определены компетентностный, личностно ориентированный 

подходы и теория образования взрослых, которая декларирует необходимость 

стимулирования большей открытости, заботы об удовлетворении потребностей 

взрослых клиентов и близости по базовым паттернами курсов повышения 

квалификации к сфере услуг. При этом внедрение очно-дистанционной формы 

повышения квалификации наиболее комфортно вписывается в режим 

профессиональной жизни тренеров-преподавателей, обеспечивая процесс 

перманентного интеллектуального развития и выработки соответствующих 

компетенций на практике. 

Разработан и апробирован комплекс соответствующих организационно-

педагогических условий, а именно: обеспечение осознанного свободного выбора 

слушателями сконцентрированной педагогически ориентированной учебной 

программы повышения квалификации средствами актуализации и популяризации 

ее профессиональных перспектив; разработка индивидуальных траекторий 

повышения квалификации на основе качественного анализа тренерского опыта, 

педагогических трудностей и личностно-профессиональных характеристик 

тренера-преподавателя; обеспечение взаимного интеллектуального и 

эмоционального обогащения слушателей и преподавателей курсов средствами 

интерактивных педагогических технологий; методическое сопровождения 

проектно-поисковой активности тренеров-преподавателей в ходе самостоятельной 

профессионально-педагогической деятельности; организация публичной 

рефлексии полученного опыта средствами мотивационного тренинга и 

предоставления исходных рекомендаций по развитию необходимых 

компетентностей в межкурсовом периоде. 

Удобным, надежным, технологическим средством измерения уровня 

профессионально-педагогической компетентности тренеров-преподавателей 

ДЮСШ стал авторский трехкомпонентный диагностический комплекс, который 

интегрирует педагогические тесты по проверке знаний, тест-опросник, 

технологию экспертной оценки и необходимый инструментарий вычисления 

данных. 

Описан педагогический эксперимент по реализации выявленных условий, 

анализ результатов которого полностью подтвердил эффективность 

предложенных инноваций.  

Ключевые слова: повышение квалификации, профессионально-

педагогическая компетентность, компетенции, тренер-преподаватель ДЮСШ, 

организационно-педагогические условия, развитие. 
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SUMMARY 

Tsarenko K. V. Development of professional pedagogical competence of 

coaches of youth sports schools during advanced training. – Manuscript copyright. 

Ph.D. thesis in pedagogical science by specialty 13.00.04 – theory and methods of 

professional education. – Zaporizhia State University, Zaporizhia city, 2017.  

The thesis investigates the problem of professional pedagogical competence of 

coaches of youth sports schools during advanced training was.  

A construct of professional pedagogical competence of a coach of a youth sports 

school, which integrates the major personal, cognitive and practical characteristics of his 

professional and educational activities, was proposed. 

The necessity of combining of intramural and extramural forms of advanced 

training of coaches in the context of their professional pedagogical competence was 

substantiated. The set of relevant organizational and pedagogical conditions was 

developed and tested, namely: provision of the conscious free choice by students of 

concentrated pedagogically oriented curriculum of advanced training by means of 

updating and promoting of its professional prospects; development of individual 

advanced training trajectories based on qualitative analysis of coaching experience, 

pedagogical difficulties and personal and professional characteristics of a coach; 

ensuring of mutual intellectual and emotional enrichment of the system of values and 

ways of thinking at classroom teaching of course participants by means of interactive 

teaching technologies; integration of intramural interaction of andragogical process and 

prolonged methodological support of project search activity of coaches during 

professional and pedagogical activity; organization of public reflection of the experience 

gained during classical motivational training and provision of recommendations 

concerning development of the necessary competencies in the inter-course period.  

The results of the experimental researches were presented. 

Key words: advanced training, professional and pedagogical competence, 

competences, coach, youth sports school, organizational and pedagogical conditions, 

development. 
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