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Царенко К.В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у процесі підвищення кваліфікації. – 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Запорізький 

національний університет, Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09, Запоріжжя, 2017. 

Зміст анотації 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації.  

Актуальність теми 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 індикаторів 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. 

Показано, що одним із важливих напрямів оптимізації існуючої системи 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів в Україні є створення необхідних і 
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достатніх умов для розробки та впровадження академічно незалежних, 

альтернативних програм, 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, що має актуально-перспективний характер. 

Обгрунтовано, що 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» позначається 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 елементарних компетенцій.  

До головних компетенцій в особистісній сфері зараховано такі: гуманність; 

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

методик розвитку рухових якостей, виховних методів і цільових орієнтирів 

спортивного виховання, методик навчання рухових дій. До головних компетенцій у 

поведінковій сфері зараховано вміння розвитку рухових якостей спортсмена, 

виховні та спортивно-дидактичні вміння. 

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

спортивних шкіл. 

Актуальними концептами розвитку професійно-педагогічної компетентності 

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.  

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 системи 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 забезпеченню вільного вибору тренером програми підвищення 

власної кваліфікації. 

Доведено, що ефективний розвиток професійно-педагогічної компетентності 

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 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 
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інтелектуального та емоційного збагачення ціннісних установок і способів мислення 

в аудиторному навчанні слухачів курсів засобами інтерактивних педагогічних 

технологій; інтеграція очної взаємодії суб’єктів андрагогічного процесу та 

пролонгованого методичного супроводу проектно-пошукової активності тренерів-

викладачів у ході професійно-педагогічної діяльності; організація публічної 

рефлексії набутого досвіду в логіці класичних мотиваційних тренінгів та надання 

вихідних рекомендацій щодо розвитку необхідних компетенцій у міжкурсовий 

період.  

Авторська технологічна модель процесу розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ складається із цільового, 

процесуального та результативного блоків. Цільовий блок технологічної моделі 

інтегрує мету підвищення кваліфікації, яка визначена на основі запитів суспільства, 

персональних потреб тренерів-викладачів; нормативно-правові імперативи, що 

подані в документах, що детермінують андрагогічний процес. Процесуальний блок 

технологічної моделі репрезентує логіку побудови андрагогічного процесу на 

засадах визначених організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренерів-викладачів через демонстрацію етапів 

підвищення кваліфікації, методів та форм розвитку професійно-педагогічної 

компетентності. Результативний блок технологічної моделі інтегрує критерії, 

показники, рівні та діагностичні методики визначення професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів. 

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», зміст якої 

розрахований на 120 годин і складається з очної та дистанційної частин, поділених 

на 4 блоки;  андрагогічно обґрунтоване навчально-методичне забезпечення процесу 

підвищення кваліфікації (план, програми курсів, схеми розробки індивідуальної 

траєкторії розвитку професійно-педагогічної компетентності, методики діагностики, 

програми рольових і імітаційних ігор, вимоги до написання індивідуальних творчих 
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робіт, шаблони тезаурусу тощо); методичні рекомендації для курсів підвищення 

кваліфікації з теми «Виховна робота тренера-викладача ДЮСШ»; методику 

оцінювання професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ 

на курсах підвищення кваліфікації, що інтегрує тести знань, методику експертного 

оцінювання, авторський тест-опитувальник. 

Доведено, що зручним, надійним, технологічним засобом вимірювання рівня 

професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ є 

використання трикомпонентного діагностичного комплексу, який інтегрує 

педагогічні тести з перевірки знань, тест-опитувальник, технологію експертного 

оцінювання та необхідний інструментарій обчислення даних. Додатковим засобом 

встановлення ефективності андрагогічного процесу визнано методику «Оцінювання 

рівня кваліфікації педагогічних працівників» (В. Шадріков та ін.). 

Реалізація визначених педагогічних умов у межах педагогічного експерименту 

істотно вплинула на рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів експериментальних груп. 

До перспективних напрямів досліджень належить розробка технологій 

різнорівневого розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників з урахуванням здатності до навчання й самонавчання, віку, статі, 

досвіду та інтересів. 

Ключові слова: підвищення кваліфікації, професійно-педагогічна 

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

педагогічні умови, розвиток. 
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ANNOTATION 

Tsarenko K.V. Development of professional-pedagogical competence of coaches-

instructors in Children's and Youth Sports Schools in the process of professional development. 

– Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.04 

«Theory and methods of professional education». – Zaporizhzhya National University, 

Specialized Academic Council D 17.051.09, Zaporozhye, 2017. 

The contents of the annotation 

The dissertation presents a new solution to the problem of development of 

professional and pedagogical competence of coaches-instructors in the Children's and 

Youth Sports Schools in the process of professional development.  

The relevance of this theme is confirmed by the presence of a number of 

contradictions that hinder the development of professional education component of the 

integrated competence of existing coaches-instructors at postgraduate studies, including 

between: the need in the rethinking and updating of their professional and pedagogical 

knowledge, skills and practical skills formed during their professional activities and 

experience and established traditions of orientation of courses at the «ìnformative» types 

of classroom learning, semantic basis of which are well known academic concepts of sport 

pedagogy; socially determined by the need for professional improvement of coaches-

instructors as subjects of education, training and development of a child in the conditions 

of the Youth Sports School and their lack of proper administrative incentives, personal 

motivation to improve their pedagogical skills throughout life; the necessity of an 

individual approach to the determination of the content of stages and indicators of 

professional educational development in the period between courses, and the lack of an 

adequate system of personalized technical support and maintenance of such activity in 

conditions of Ukrainian universities, institutes and academies of physical education and 

sport. 

It is shown that one of the important directions of optimization of the existing 

system of training coaches-instructors in Ukraine is creating the necessary and sufficient 
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conditions for the development and implementation of academically independent, 

alternative programs that will satisfy both public inquiries and the special needs of existing 

professionals in the sphere of physical culture and sports. However, for the traditional 

courses of improvement of qualification and methodical accompaniment of the self-

educational activity of the coaches-instructors in the period between courses is 

characterized by superficiality and formality concerning the development of professional 

education component, which gives grounds for setting the relevant scientific issues as such 

that have an actual-perspective character. 

Proved that adequate targets that the system displays the corresponding result of 

training, defined conceptual construct of «professional and pedagogical competence of 

coaches-instructors of Youth Sports School» that because of the terminological regulation 

law «On education» is indicated as an integral dynamic combination of knowledge and 

practical skills , ways of thinking, attitudes and professional qualities that provide coaches-

instructors the ability to successfully implement education, training and development of 

young sportsmen. 

Defined the structure of the professional-pedagogical competence of the coaches-

instructors through personal, cognitive and operational components, each of which 

integrates a number of basic competencies.  

The main competencies in the personal sphere include the following: humanity; 

subjectity; purposefulness. To the competences in the cognitive sphere – knowledge of the 

methods of the development of the movement qualities, educational methods and target 

reference points for sports education, methods of training of motor activity. The main 

competences in the behavioral field include the ability to develop the motor qualities of an 

athlete, educational and sports-didactic skills. 

The necessity of practical implementation of the position of certification process of 

coaches-instructors regarding the free choice of subjects of the andragogical process of 

forms of study, programs and educational institutions, which enables to realize the author's 

proposal concerning concentrated vocational and pedagogical training within the 

administrative and teaching-methodical environment of institutes and physical faculties of 
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physical culture and sports, higher schools of coaches-instructors and Children's and 

Youth Sports Schools. 

The current concepts of the development of vocational and pedagogical competence 

of coaches-instructors in the Ukrainian system for the improvement of qualifications 

identified competent and personally oriented approaches and the theory of adult education 

that declares the need to stimulate greater openness, care for meeting the needs of adult 

clients and the proximity of the basic patterns of advanced training courses to the service 

sector. At the same time introduction of internally-distance form of training is most 

comfortably fit into the professional life of coaches-instructors, ensuring the process of 

permanent intellectual development and the development of appropriate competencies in 

practice.  

It is established that in Europe and the United States there are educational standards 

that reflect the level of training (qualifications) of coaches-instructors, and professional 

characteristics are provided taking into account the pedagogical component of functional 

responsibilities and ethical norms. At the same time, the main advantage distinguishing 

European and American training systems for trainers from Ukrainian is the powerful 

influence of professional communities, in particular, national federations on various 

sports, as well as the availability of alternative organizations offering independent training 

programs. This approach contributes to the implementation of the principles of 

competition and ensuring the choice of the coach-instructor to improve their own 

qualifications. 

It is proved that effective development of vocational and pedagogical competence of 

coaches-instructors in the process of professional development requires the creation of 

such organizational and pedagogical conditions: provision of a conscious free choice of 

students to a focused pedagogically oriented training program for the development of 

professional skills by means of actualization and popularization of its professional 

perspectives; development of individual trajectories of advanced training based on 

qualitative analysis of coaching experience, pedagogical difficulties and personality-

professional characteristics of the coach-instructor; providing mutual intellectual and 

emotional enrichment of value systems and ways of thinking in classroom training of 
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students of courses by means of interactive pedagogical technologies; integration of the 

on-site interaction of subjects of the andragogical process and long-term methodical 

support of the design-search activity of coaches-instructors in the course of professional-

pedagogical activity; organization of public reflection of the acquired experience in the 

logic of classical motivational trainings and provision of initial recommendations on the 

development of the necessary competences in the intercourse period.  

The author's technological model of the process of development of vocational and 

pedagogical competence of coaches-instructors of the Youth Sports School consists of 

purposeful, procedural and effective blocks. Target unit of the technological model 

integrates the goal of advanced training, which is determined on the basis of the needs of 

the society, personal needs of coaches-instructors; regulatory legal imperatives given in 

the documents, which determine the andragogical process. The technological unit of the 

technological model represents the logic of construction of the andragogical process on the 

basis of certain organizational and pedagogical conditions of the development of 

vocational and pedagogical competence of coaches-instructors through a demonstration of 

stages of advanced training, methods and forms of development of vocational and 

pedagogical competence. The effective block of the technological model integrates the 

criteria, indicators, levels and diagnostic methods for determining the professional-

pedagogical competence of coaches-instructors. 

The practical significance of the results obtained is that they were developed and 

implemented in the process of training the coaches-instructors of the Youth Sports School: 

educational and professional training program for coaches-instructors «Professional and 

pedagogical competence of coaches-instructors of Youth Sports School», the content of 

which is designed for 120 hours and consists of full-time and remote parts, divided into 4 

blocks; andragogically grounded educational and methodological support for the process 

of advanced training (plan, course programs, schemes for developing an individual 

trajectory for the development of vocational and pedagogical competence, diagnostic 

techniques, role-play and simulation games, requirements for writing individual creative 

works, templates for a thesaurus, etc.); methodical recommendations for the courses of 

advanced training on the topic «Educational work of the coach-teacher of the Youth Sports 



11 
 
School»; methodology for assessing the vocational and pedagogical competence of 

coaches-instructors of Youth Sports School in advanced training courses, integrating tests 

of knowledge, expert assessment methodology, author's test-questionnaire. 

It is proved that convenient, reliable, technological means of measuring the level of 

vocational and pedagogical competence of coaches-instructors of Youth Sports School is 

the use of a three-component diagnostic complex that integrates pedagogical tests on 

knowledge testing, a test-questionnaire, expert evaluation technology and the necessary 

tools for data computation. An additional tool for establishing the effectiveness of the 

andragogical process is recognized methodology «Assessment of the level of qualification 

of pedagogical employees» (V. Shadrikov and others). 

The implementation of certain pedagogical conditions within the pedagogical 

experiment significantly influenced the level of formation of vocational and pedagogical 

competence of coaches-instructors of experimental groups. 

The perspective areas of research include the development of technologies of 

multilevel development of vocational and pedagogical competence of pedagogical 

employees, taking into account the ability to study and self-study, age, gender, experience, 

and interests. 

Key words: advanced training, professional and pedagogical competence, 

competences, coaches-teachers, youth sports school, organizational and pedagogical 

conditions, development. 
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ВСТУП 

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; 
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– 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.; 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 [5], М. Бирка [14], А. Зубко [69], В. Ковальчук [85], 

А. Кузьмінський [90], В. Луговий [100], Н. Ничкало [116], В. Олійник [123], В. Пуцов 

[148], В. Руссол [153], С. Сисоєва [161], Т. Сущенко [178] 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 [7], В. Баркасі [8], А. Вербицького [22], С. Вітвицької 

[26], І. Драч [51], Н. Гузій [38], О. Гури [39], О. Дубасенюк [53], І. Зимньої [64], 

А. Маркової [105], О. Пометун [137], Н. Протасової [145]. Аналіз їх здобутків дав змогу 

виявити найбільш поширене розуміння цього феномену як системи необхідних 

взаємодоповнюваних характеристик особистості, що інтегрують її знання, уміння, 
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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 [2], Г. Арзютова [139], М. Булатової [19], Н. Волянюк [29], 

О. Демінського [42], П. Джуринського [46], М. Дутчака [56], Р. Карпюка [78], 

Р. Клопова [84], А. Коноха [89], В. Мазіна [102], В. Платонова [134], А. Сватьєва [158], 

Л. Сущенко [177], Ю. Шкребтія [55; 56] 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.). 

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.  
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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; 
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– 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, 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. 
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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 [25] внесок здобувача полягає в 

розробці структури та контенту тематичного блоку «Виховна робота тренера-

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.); 
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– 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 [25; 191; 192; 193; 194; 195; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202], 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ДЮСШ 

У  ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

 

У розділі здійснено постановку проблеми розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у післядипломній освіті. Охарактеризовано 

компетентнісний підхід до такої освіти. Уточнено його термінологічну основу, зокрема 

значення понять «компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенції», 

«професійно-педагогічна компетентність», «професійно-педагогічні компетенції». 

Уточнено перелік і надано характеристику професійно-педагогічних компетенцій 

тренера-викладача ДЮСШ. Окреслено перспективні шляхи розвитку професійно-

педагогічних компетенцій тренерів-викладачів у системі підвищення кваліфікації. 

Визначено актуальні й перспективні форми, методи та засоби розвитку визначеної 

професійної якості в цій системі. 

 

 

1.1. Постановка проблеми розвитку професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації 

 

 

На початку 30-х рр. ХХ ст. в радянській системі позашкільної освіти виникло 

унікальне для того часу соціальне явище – дитячо-юнацькі спортивні школи. Зазнавши 

незначних за змістом модифікацій, ці заклади існують і нині, переживши Другу світову 

війну, розпад СРСР та інші «тектонічні» події суспільного життя. Забезпечуючи 

розвиток здібностей вихованців в обраних видах спорту та створюючи необхідні умови 

для їхнього гармонійного розвитку, ДЮСШ стали місцем дозвілля й особистісного 

становлення декількох поколінь українських дітей та молоді. При цьому завдяки волі та 

таланту головних модераторів такого становлення – тренерів-викладачів – цей процес 
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викликає позитивну реакцію суспільства та розуміння ним необхідності збереження 

системи ДЮСШ для наступних поколінь. 

Аналіз посадових інструкцій [50], Класифікатора професій [81], типових 

кваліфікаційних характеристик тренера-викладача ДЮСШ дає змогу виділити в 

професійній діяльності тренерів-викладачів як мінімум п’ять формальних функцій, 

виконання яких зумовлює таку реакцію: виховну, навчальну, комунікативну, 

організаційну та корекційну. 

З тексту зазначених документів зрозуміло, що суспільство очікує від спортивних 

педагогів не тільки розвитку фізичних якостей вихованців, а й виховання базових 

людських характеристик в умовах спортивної діяльності, формування світогляду, 

корегування поведінки тощо. 

Серед авторів, у працях яких обґрунтовано цю тезу, окремо відзначимо М. Буренко 

[20], яка деталізує виділені функції через види професійних завдань тренера-викладача: 

–  набір дітей та підлітків у секції; 

–  первинний відбір перспективних дітей і підлітків для подальшого спортивного 

вдосконалення; 

–  планування навчально-тренувальної підготовки; 

–  навчання техніки виконання фізичних вправ; 

–  розвиток фізичних якостей спортсменів; 

–  виховна робота з юними спортсменами; 

– зміцнення здоров’я юних спортсменів у навчально-тренувальному процесі та за 

його межами; 

–  удосконалення методів спортивної підготовки; 

–  педагогічний контроль; 

–  керівництво змагальною діяльністю спортсменів; 

–  психологічна, моральна підготовка спортсменів до змагань; 

–  педагогічний супровід тренувальної та змагальної діяльності; 

–  організація та суддівство змагань [20, с. 39]. 

З огляду на цей перелік професія тренера-викладача виглядає як доволі складна для 

осіб, що не мають фахової педагогічної підготовки. Тим більше, що в Довіднику 
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кваліфікаційних характеристик професій робітників [47] зазначено, що тренери-

викладачі повинні мати кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра або молодшого 

спеціаліста напряму підготовки «Фізична культура і спорт». Однак, в Україні за 

нормами кваліфікаційних вимог до роботи тренером-викладачем ДЮСШ допускають 

осіб, які мають спортивне звання «Майстер спорту України» та будь-яку вищу освіту. 

Отже, спостерігається певна нормативно-правова суперечність між реальними 

освітніми характеристиками тренерів-викладачів, що в багатьох випадках не мають 

дипломів про вищу освіту, та регулярним проходженням такими фахівцями процедури 

атестації протягом усього життя. 

Цей факт свідчить або про дефіцит педагогічних кадрів у системі ДЮСШ у нашій 

країні, або про велику довіру до осіб зі званням «Майстер спорту» як організаторів 

виховних та навчальних процесів. Сумніви щодо можливостей таких осіб якісно 

виконувати зазначені завдання посилюються змістом Національної рамки кваліфікацій, 

згідно з якою тренер-викладач має бути здатен «розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі  та практичні проблеми професійної діяльності, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, застосовуючи при цьому певні наукові теорії та 

методи» [113]. Чи можна, наприклад, довіряти виховання й навчання дітей фахівцям з 

непрофільною освітою, які здобули звання «Майстер спорту України» в дитячому віці 

(гімнастика, плавання, стрибки у воду)? Очевидно, що процес формування внутрішнього 

світу наших дітей засобами спортивної діяльності потребує спеціальної підготовки 

людини, що пов’язана не тільки з її фізичними якостями. 

На користь такої думки свідчать результати багатьох досліджень, зокрема 

О. Кисельової [79], у яких презентовано процес розвитку співробітництва в системі 

«тренер – спортсмен». Автор стверджує, що внесок тренера в життєдіяльність 

спортивної групи й кожного окремого спортсмена відбувається на основі: 

–  формування адекватного уявлення тренера про спортсменів і спортсменів про 

тренера на основі врахування соціально-психологічних особливостей спортивної групи, 

що забезпечує досягнення повного взаєморозуміння й довіри, чітке усвідомлення 

групою єдності цілей; 
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–  встановлення особистісних емоційно-позитивних відносин у системах «тренер – 

спортсмен» і «спортсмен – спортсмен»; 

–  чіткого розмежування функцій сторін, що співпрацюють у навчально-

тренувальному процесі; 

–  надання самостійності спортсменам у постановці й вирішенні особистісних та 

пізнавальних цілей і завдань за рівноправної участі тренера-викладача; 

–  вироблення форм індивідуальної та колективної відповідальності; 

–  розробки технологій реалізації спільно прийнятих рішень і форм взаємної 

допомоги в значущій для спортсменів діяльності; 

–  розвиток співробітництва в напрямі актуалізації та задоволення все більш 

глибинних і сутнісних потреб спортсменів [79]. 

Як видно з наведеного переліку завдань, тренер-викладач має бути носієм 

специфічних психолого-педагогічних компетентностей, яких в умовах 

високоінтенсивного заняття спортом у юнацькому та дорослому віці навряд чи можна 

здобути спонтанно. 

Іншим аргументом на користь обов’язкової професійної підготовки майбутніх 

тренерів-викладачів є необхідність засвоєння вихованцями специфічної спортивної 

техніки, складних та надскладних рухових дій. У зв’язку із цим показовими є тези 

відомого фахівця з розвитку координаційних якостей людини – Н. Бернштейна. Автор 

вважає, що такий розвиток відбувається через низку етапів або стадій: 

–  усвідомлення – адекватного відтворення в уяві образу рухової дії, яка в цей 

момент не виконується і, можливо, не виконувалася раніше, а також не сприймалася 

вестибулярними й руховими аналізаторами; 

–  уміння – системно правильного виконання руху, що вимагає активної участі 

свідомості, що, утім, характеризується відсутністю надійності, наявністю серйозних 

помилок, низькою ефективністю; 

–  рухової навички – автоматизованого способу керування рухами в цілісній 

руховій дії, що автоматизувалася в результаті виконання вправ і яка у своєму 

формуванні пройшла через етапи: знання (усвідомлення мети й способів дії) та вміння 

(свідоме, але неавтоматичне виконання дії) [12]. 
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При цьому тренер має володіти загальними (цілісний, роз’єднаний, змішаний, 

проблемний) та безпосередніми (мовний, наочний, фізичної вправи, корекції) методами 

навчання [59], звертаючись до трьох груп вправ: 

–  загальних підготовчих, спрямованих на підготовку організму до виконання 

спеціальних або змагальних вправ, шляхом актуалізації необхідних для їхнього 

виконання рухових якостей з одночасною підготовкою нервової системи до зворотного 

зв’язку через зоровий, слуховий, вестибулярний тактильний і м’язові аналізатори; 

–  спеціальних підготовчих, спрямованих на створення інтегральної функціональної 

системи діяльності, установлення структурних зв’язків між елементами цілісної дії через 

поступове оволодіння спортсменом технікою рухів, поз на тлі зворотного зв’язку; 

– спеціальних, спрямованих на закріплення й удосконалювання цілісної дії в 

режимах змагального та навколозмагального характеру [121]. 

Наше включене спостереження за професійною діяльністю тренерів-викладачів 

показало, що традиційний алгоритм навчання спортивних вправ (розповідь, показ, 

підготовчі вправи, вправи, що підводять до виконання того чи іншого руху, виконання 

вправи цілком, вправи для закріплення рухової навички, вправи для вдосконалювання 

техніки рухової дії) складно реалізувати особам, які не мають профільної освіти і діють у 

педагогічному плані інтуїтивно. 

Таким чином, завершуючи звернення до аргументів, що підтверджують 

необхідність спеціальної педагогічної освіти діючих тренерів-викладачів, підсумуємо, 

що успішність навчання дитини в ДЮСШ залежить від великої кількості знань, умінь, 

практичних навичок, ціннісних установок та інших характеристик тренера-викладача: 

педагогічного такту, емпатійності, здатності до правильного використання голосу, 

міміки, жестів, розуміння морфологічних та психічних можливостей юного спортсмена 

тощо. 

Ці аргументи доводять, що педагогічна діяльність тренера-викладача має 

будуватися не тільки на засадах спеціальної професійно-педагогічної освіти, а й 

підживлюватися протягом життя в закладах післядипломної освіти або установах, на які 

покладено таку функцію. 
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Як зазначають М. Дутчак, В. Томашевський, Ю. Шкребтій, 20−30 років тому 

вітчизняні тренери-викладачі як суб’єкти професійної діяльності мали суттєву перевагу 

перед тренерами багатьох зарубіжних країн щодо знань (зокрема професійно-

педагогічних), завдяки обов’язковому одно- чи двомісячному навчанню на факультетах 

підвищення кваліфікації з періодичністю один раз на п’ять років зі складанням іспитів і 

захистом кваліфікаційних робіт. На додаток до курсів підвищення кваліфікації на 

спеціалізованих факультетах проводили щорічні конференції щодо проблем спортивної 

підготовки із залученням провідних тренерів і фахівців [55]. 

Діяльність зазначеної системи підвищення кваліфікації, починаючи з середини 

1990-х рр., зійшла нанівець. Зокрема, за відсутності державного замовлення перервано 

діяльність факультетів підвищення кваліфікації, припинено атестацію тренерів, а 

проведення науково-методичних конференцій та семінарів стало несистемним [55]. 

Ці обставини негативно позначилися на загальній кваліфікації тренерів: сьогодні 

їхні знання обмежені рівнем базової вищої освіти, більша частина яких забута й зведена 

до загальних положень, а також власним досвідом [56]. 

Утім, на сьогодні в нашій країні вживають низку заходів для поліпшення ситуації з 

підвищенням кваліфікації діючих тренерів-викладачів, для чого є нормативно-правові 

підстави. 

Наприклад, чинна редакція Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

передбачає, що держава бере на себе не тільки забезпечення професійної підготовки, 

перепідготовки тренерів і інших кадрів у сфері фізичної культури і спорту, але й їхнє 

підвищення кваліфікації раз у п’ять років  [144]. 

Таке підвищення, як зазначено в Білій книзі національної освіти в Україні, 

пов’язане, насамперед, із взаємодією слухачів і викладачів, що забезпечує навчальний 

процес. Він має свою специфіку, пов’язану не стільки з передачею певної кількості 

професійних знань, умінь, навичок, скільки з орієнтацією слухачів на професійне 

вдосконалення, особистісне зростання, розвиток творчого потенціалу, зміну установок 

[15, c. 158]. 

У виданні показано, що викладачі системи післядипломної педагогічної освіти 

зазвичай мають ґрунтовні професійні знання, більш-менш упорядковані на етапі 
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попереднього навчання. Під час підвищення кваліфікації вони спираються на власний 

досвід, який може не збігатися з пропонованими теоретичними знаннями. При цьому в 

слухачів часто спостерігається високий рівень тривожності, комплекс «загрози власному 

авторитету», ознаки «емоційного вигорання», певна інерційність та консерватизм [15, 

c. 158]. 

Варто особливо відзначити, що на сьогодні підготовлено відповідні нормативні 

документи, що регламентують процес підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. Так, 

відповідно до наказів Мінмолодьспорту України «Про затвердження Порядку 

проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» [142] та «Про затвердження 

Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної 

культури і спорту» [140], один раз на чотири роки кожний тренер-викладач ДЮСШ має 

пройти курсове підвищення кваліфікації, яке проводиться: або у місцевих ВНЗ, де є 

профільні факультети (підвищення категорії до рівня першої та другої), або у 

Київському, Харківському та Львівському інститутах фізичної культури та спорту 

(здобуття вищої категорії). 

Попередній аналіз зазначених документів свідчить, що вони лише окреслюють 

загальний підхід до підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, не вирішуючи 

проблеми змістового наповнення цих курсів. Останнє зумовлює те, що наповнення 

курсів конкретним змістом є завданням колективів інститутів фізичної культури і 

спорту, а також кафедр відповідних факультетів вишів України. 

Особливої уваги потребує професійно-педагогічний аспект змісту курсів 

підвищення кваліфікації. Підстави для цього твердження знаходимо у власному досвіді, 

який вказує на те, що у професійно-педагогічному аспекті зміст таких курсів (принаймні 

в разі підвищенні категорії тренерів до першого та другого рівня) розробляється в 

умовах низького науково-педагогічного потенціалу профільних кафедр, а також 

відсутності у викладачів цих кафедр належної мотивації до проведення лекцій та 

практичних занять на високому методичному рівні, що часто призводить до 

невпорядкованості та неактуальності змісту навчального процесу. 

Розвиток професійно-педагогічних якостей тренерів-викладачів ДЮСШ 

ускладнюється тим, що розробка змісту курсів підвищення кваліфікації на сьогодні 
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часто має формальний характер. Наявна «розмитість» конкретних цілей і завдань 

курсової підготовки, порушення зв’язків між потребами тренерів-викладачів в 

інформації й змістом навчального матеріалу. Для більшості курсів властиве 

використання надто вузького кола форм і методів педагогічної взаємодії. Майже відсутні 

педагогічно організовані контакти тренерів-викладачів ДЮСШ із колегами-тренерами. 

Недостатньо уваги приділяють формуванню сприятливого психологічного середовища в 

навчальних групах. 

Особливо треба відзначити те, що інтерес (якщо він є) тренерів-викладачів до 

курсів підвищення кваліфікації часто зумовлений бажанням отримати своєрідний 

«універсальний засіб», який би забезпечив досягнення юним спортсменом високого 

спортивного результату будь-якою ціною, часто на шкоду його моральному й 

культурному розвитку. Таким засобом тренери-викладачі часто вважають новітні 

розробки у сфері стимулювання організму різними видами допінгу. 

Утім, курси підвищення кваліфікації тренерів-викладачів мають величезний 

потенціал для розвитку їх професійно-педагогічних якостей, адже курсова підготовка 

дає змогу розв’язати труднощі, пов’язані і з віковими особливостями контингенту 

тренерів-викладачів ДЮСШ, і з різною спортивною кваліфікацією, крім того (що 

найважливіше), така підготовка дає змогу створити умови, за яких тренери-викладачі 

отримають відповіді на питання, що їх цікавлять. 

Висловлене детермінує необхідність упорядкування, удосконалення та оновлення 

змісту курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ у професійно-

педагогічному аспекті, що, на нашу думку, сприятиме підвищенню якості роботи цих 

курсів не тільки в інститутах фізичного виховання та спорту, а й на профільних 

факультетах нашої країни. 

Першими кроками на цьому шляху буде визначення найважливіших потреб 

курсового навчання тренерів-викладачів у професійно-педагогічному аспекті, а також 

встановлення ступеня задоволення їхніх педагогічних очікувань щодо діючих курсів 

підвищення кваліфікації. 

Для цього нами проведено анкетування, завданням якого якраз і було дослідження 

недоліків курсів підвищення кваліфікації в професійно-педагогічному аспекті, 
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узагальнення побажань тренерів-викладачів ДЮСШ щодо вдосконалення їхнього 

змісту, встановлення ступеня задоволеності тренерів-викладачів щодо збагачення 

професійно-педагогічних знань і вмінь. 

Анкета (додаток А) складалася з 13 запитань закритого та відкритого типу, 

розподілених на 3 блоки.  

Усього в анкетуванні взяли участь 200 тренерів-викладачі ДЮСШ, які проходили 

курс підвищення кваліфікації на базі факультетів фізичного виховання та інститутів 

південноукраїнського регіону у 2013–2014 рр. 

З числа тренерів-викладачів, які брали участь в анкетуванні, стаж роботи на посаді 

тренера до 5 років мали 13 %, до 10 років – 32%, до 15 років – 45%, понад 25 років – 10% 

респондентів. 

При цьому тренери-викладачі складно-координаційних видів спорту становили 

32%,  єдиноборств – 18%, циклічних видів спорту – 32%, ігрових видів спорту – 18%. З 

числа тренерів-викладачів, які брали участь в анкетуванні, другої категорії – 27%, 

першої категорії – 64%, вищої категорії – 9% респондентів. Чоловіків серед респондентів 

– 54%, а жінок – 46%. За віком тренери-викладачі розподілялися таким чином: віком до 

25 років – 18%, 35–45 років – 50%, 45–55 років – 32%. 

Ці дані засвідчили, що вибірка тренерів є традиційною для типових курсів 

підвищення кваліфікації, а результати мають достатньо валідний характер. 

Зокрема, на запитання: «Чи отримали Ви важливу для Вас інформацію про нові 

методики розвитку фізичних якостей спортсменів»?» – 45% тренерів-викладачів дали 

відповідь: «Ні, не отримав, я не задоволений»; 27% тренерів – «Так, отримав, я 

задоволений», 28% – «Частково отримав, але є побажання». 

Під час аналізу відповідей на запитання: «Чи отримали Ви важливу для Вас 

інформацію про методики навчання спортсменів рухових дій?» – з’ясовано, що 50% 

тренерів-викладачів не отримали такої інформації та не задоволені; 5% – частково 

отримали, але є побажання; 45% – отримали та повністю задоволені. 

На запитання: «Чи отримали Ви важливу для Вас інформацію про сучасні методики 

виховної роботи?» – 72% респондентів відповіли: «Ні, не отримав, я не задоволений», 

9% – «Частково отримав, але є побажання», а 19% – «Так, отримав, я задоволений». 
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Результати анкетування дали змогу, з одного боку, зафіксувати доволі низьку 

задоволеність тренерів-викладачів якістю курсів щодо викладання актуальних 

професійно-педагогічних знань, а з іншого – констатувати рівень інформативності 

курсів. 

У контексті дослідження особливо відзначимо, що частина тренерів після 

закінчення курсів відчуває брак знань з методики розвитку фізичних якостей 

спортсменів (45%), методик навчання рухових дій (50%). Доволі несподіваний результат 

анкетування ми отримали в аспекті ставлення тренерів-викладачів до якості викладання 

знань з методики виховної роботи: 72% респондентів не задоволені курсами у 

відповідному аспекті. 

Отримані результати дають змогу підтвердити необхідність удосконалення 

курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, приділення більшої 

уваги оновленню та розвитку їх професійно-педагогічних знань. 

Узагальнення відповідей тренерів-викладачів на запитання: «Чи посилилася Ваша 

здатність розвитку фізичних якостей юних спортсменів?» – дало змогу констатувати, що 

9% респондентів дали відповідь: «Ні, не посилилася, я не задоволений»; 45% – 

«Частково посилилася, але є побажання»; 46% – «Так, посилилася, я задоволений». 

Високий рівень задоволеності курсами в аспекті розвитку вмінь навчання нових 

спортивних рухів відчувають 32% респондентів; 13% респондентів таку задоволеність 

оцінюють як «часткову»; 55% респондентів – як «недостатню». 

Задоволеність курсами в аспекті розвитку вмінь з виховної роботи з юними 

спортсменами як «низьку» оцінюють 55% респондентів; як «середню» – 18%; як 

«високу» – 27%. 

Аналіз результатів анкетування дав змогу констатувати, що найбільша кількість 

тренерів-викладачів ДЮСШ (55%) не задоволені змістом курсів щодо розвитку вмінь з 

виховної роботи. Низький рівень задоволеності навчанням юних спортсменів нових 

спортивних рухів у 32% респондентів, а середній – у 13%. Разом із тим, як і очікувалося, 

щодо розвитку фізичних якостей юних спортсменів, то більшість тренерів-викладачів 

(45%) цілком або майже (46%) задоволені змістом курсів підвищення кваліфікації. При 

цьому лише 9% респондентів відчувають незадоволеність курсами у досліджуваному 

аспекті. 
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Враховуючи результати анкетування, можна визначити другий напрям 

удосконалення курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, – 

оновлення та розвиток їх професійних умінь (зокрема у виховному й дидактичному 

аспектах). 

Наступна частина анкети мала на меті виявлення думок респондентів щодо 

недоліків курсів підвищення кваліфікації. Зокрема, респондентам було запропоновано 

відзначити три найбільш актуальних недоліки курсової підготовки, які існують, на їхню 

думку, у сучасній системі підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. 

Обробка отриманих у ході анкетування даних з використанням пакета «Багатомірні 

відгуки» програми Statistica 6 дала змогу виявити низку недоліків: 

–  не враховано індивідуальних вікових, соціальних, інтелектуальних особливостей 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (25%); 

–  недостатньо враховано особливості конкретного виду спорту, який представляє 

тренер (20%); 

–  не актуалізовано належного інтересу до підвищення власної кваліфікації в 

професійно-педагогічному аспекті (18%); 

–  курси підвищення кваліфікації орієнтовано на застарілі навчальні посібники, 

методичні розробки та підручники із «загальної» педагогіки, в яких не враховано 

специфіки спортивної діяльності (10%); 

–  не приділено належної уваги формуванню навичок ефективної поведінки в 

конкретних ситуаціях (8%); 

–  недостатня кількість методичних розробок, адаптованих до умов курсів 

підвищення кваліфікації (7%); 

–  відсутні чіткі вимоги й методичні розробки щодо змісту самостійної роботи, 

спрямованої на розвиток професійно-педагогічних знань, умінь і навичок у міжкурсовий 

період (7%); 

–  інше (5%). 

Варто зауважити, що під час обробки первинних даних відповіді на запитання 

анкети доводилося значно редагувати. Зокрема, залишаючи загальний зміст думки 

респондента, нам вдалося звести варіанти відповідей до восьми лаконічних 

формулювань. При цьому суть відповіді вдалося зберегти. 
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Ще однією важливою частиною анкети став пункт, спрямований на виявлення 

побажань респондентів щодо вдосконалення курсів підвищення кваліфікації. Як і в 

попередньому пункті, респондентам було запропоновано відзначити три напрями 

вдосконалення курсової підготовки. 

У результаті аналізу відповідей респондентів за пунктом анкети, присвяченим 

побажанням тренерів-викладачів ДЮСШ щодо вдосконалення змісту курсів підвищення 

кваліфікації (у професійно-педагогічному аспекті), побудований такий їх рейтинг: 

–  надати більше інформації про сучасні зарубіжні наукові джерела, які місять 

інформацію щодо розвитку фізичних якостей юних спортсменів, а також навчання їх 

виконувати фізичні вправи (27%); 

–  приділити більше уваги питанням формування професійно значущих рис 

характеру та цінностей тренера, що сприятимуть професійній успішності (17%); 

–  приділити більше уваги питанням розвитку педагогічних умінь, що визначають 

поведінку тренера в складних педагогічних ситуаціях спортивної діяльності (13%); 

–  приділити більше уваги питанням формування ознак характеру вихованця, 

корисних для досягнення найвищих спортивних результатів, а також поставлених юним 

спортсменом життєвих цілей (12%); 

–  приділити більше уваги питанням методики навчання юних спортсменів 

виконання спортивних вправ (11%); 

–  приділити більше уваги розвитку рухових якостей вихованців  (9%); 

–  приділити більше уваги питанням відновлення вихованців після навчальних та 

інших навантажень (7%); 

–  інше (4%). 

Проведене анкетування дало змогу констатувати, що тренери-викладачі: 

–  очікували від курсів більше нової, «надихаючої» наукової інформації; 

–  вважають недоліком навчання, орієнтоване на «усередненого» слухача (без 

урахування стажу, віку, спортивної спеціалізації та інших параметрів); 
 

–  вважають неспроможними викладачів курсів актуалізувати належний інтерес до 

професійно-педагогічного самовдосконалення тренера; 
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–  вважають недостатнім методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації, а 

також констатують деяку «відірваність» змісту курсів від ситуацій спортивної 

діяльності; 

–  інтуїтивно відчувають значущість розвитку професійно-педагогічних якостей і 

демонструють інтерес до їх розвитку; 

–  очікують від курсів підвищення кваліфікації розвитку вмінь, що визначають 

поведінку в складних педагогічних ситуаціях спортивної діяльності, знань з методики 

виховної роботи. 

Результати проведеного емпіричного дослідження дали змогу окреслити труднощі, 

що постають на шляху розвитку ППК у майбутніх тренерів-викладачів. 

Перша трудність пов’язана з відсутністю формального стимулювання та мотивації 

зростання тренера-викладача в педагогічному аспекті, хоча суспільне замовлення на 

високий рівень навчальної, виховної й розвивальної компетентності цієї категорії 

фахівців є. 

Суб’єкти підвищення кваліфікації постійно стикаються з інертністю слухачів, 

необхідністю проведення формувальної роботи «надихаючого» характеру. 

Друга трудність навчання зумовлена, з одного боку, необхідністю врахування 

індивідуальних особливостей слухачів курсів підвищення кваліфікації, а з іншого – 

традиціями цих курсів, які беруть свій початок ще з радянських часів і виражаються в 

доборі навчального матеріалу та форм андрагогічної взаємодії, зорієнтованих на 

усередненого слухача. Тобто недостатньою мірою враховують вік, стаж, спортивну 

кваліфікацію, вид спорту, особливості центральної нервової системи, а також 

педагогічний досвід тренерів. 

У таких умовах знання та вміння, що формуються під час курсового навчання, є 

відірваними від реалій професійно-педагогічної діяльності конкретного тренера. Ця 

обставина значно знижує зацікавленість тренерів-викладачів у спілкуванні з 

викладачами курсів як носіями цінної інформації. Утім, як засвідчує наш досвід, 

незважаючи на існуючі традиції, тренери-викладачі знаходять вихід із цієї ситуації в 

професійному спілкуванні між собою. Для деяких з них таке спілкування є найбільш 

цінним надбанням курсової підготовки. 
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Третя трудність полягає в тому, що, з одного боку, існує постійна потреба в 

удосконаленні, розширенні та оновленні професійно-педагогічних знань, умінь і навичок 

тренерів-викладачів на курсах підвищення кваліфікації в контексті особливостей їхнього 

виду спорту, а з іншого – матеріали курсів, що стосуються педагогічного аспекту 

професійної діяльності тренера-викладача ДЮСШ, часто розроблені на основі 

застарілих навчальних посібників та підручників із «загальної» педагогіки, у яких не 

враховано специфіки спортивної діяльності. 

Не відчуваючи спортивного контексту, тренери-викладачі належним чином не 

сприймають актуальної інформації, справедливо вважаючи, що вона їм не дуже 

потрібна, а викладачі не є для них авторитетним джерелом в обраному виді спорту. 

Ще одна трудність пов’язана із тим, що, з одного боку, практика спортивної 

діяльності висуває вимоги до високого рівня сформованості навичок ефективної 

поведінки тренера-викладача ДЮСШ у конкретних ситуаціях, а також психофізичних 

властивостей, що забезпечують реалізацію цих навичок, а з іншого – на курсах 

підвищення кваліфікації сьогодні відсутні відповідні методичні розробки, адаптовані до 

умов курсового навчання (серед яких: вікова різнорідність навчальних груп, різний 

педагогічний досвід слухачів тощо). 

Дійсно, висока напруженість тренувальної діяльності учнів, пікові переживання під 

час змагань, екстремальність щоденного режиму життя, постійна необхідність 

подолання ними власних вад та інші фактори зумовлюють створення в навчально-

тренувальному процесі великої кількості конфліктних і безконфліктних, спонтанних та 

запланованих педагогічних ситуацій. Конструктивне виконання педагогічних завдань у 

кожній із цих ситуацій пов’язане із суб’єктною позицією тренера-викладача, 

підкріпленою знаннями, а також обраними педагогічними методами. Відзначимо також, 

що досягнення педагогічних цілей так чи інакше пов’язане з потенціалом нервової 

системи тренера, а також із станом його здоров’я. 

На жаль, на курсах підвищення кваліфікації до сьогодні не приділяють належної 

уваги створенню квазіпрофесійних ситуацій під час курсового навчання. 

Остання трудність зумовлена тим, що, з одного боку, очевидною є необхідність 

індивідуального підходу до визначення змісту самостійної роботи, спрямованої на 
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розвиток ППК в міжкурсовий період, а з іншого – на сьогодні відсутні чіткі вимоги щодо 

змісту цієї роботи. 

Дійсно, досвід показує, що в безперервній професійній підготовці тренерів-

викладачів ДЮСШ не використовують потенціалу міжкурсового періоду. На практиці в 

цей період активність у плані професійно-педагогічного розвитку тренера-викладача має 

спонтанний і нецілеспрямований характер. 

Очевидно, що курси підвищення кваліфікації можуть бути корисними в плані 

регламентації самостійної роботи тренерів-викладачів у міжкурсовий період. Зокрема, у 

компетенції курсів підвищення кваліфікації визначити тижневу норму часу, який тренер 

витрачатиме на самопідготовку; кількість і характер різноманітних заходів з підвищення 

кваліфікації тощо. 

Таким чином, зростання популярності занять фізичною культурою та спортом у 

суспільстві як засобу виховання та розвитку молодих українців в умовах дозвілля 

поставило на порядок денний питання щодо особистісних і педагогічних характеристик 

головних суб’єктів спортивно-тренувальної роботи – тренерів-викладачів. На жаль, 

головні аспекти їх професійної самоідентифікації, способи професійного самовираження 

та самореалізації свідчать про надмірну сконцентрованість суто на спортивних 

досягненнях учнів як головній місії ДЮСШ, як наслідок, робота тренера-викладача в 

умовах невизначених педагогічних цілей, відсутності формалізованої відповідальності за 

людські характеристики юних спортсменів тощо призвела до серйозних деструктивних 

процесів, другорядного статусу тренера як модератора педагогічного процесу. 

Виконаний огляд наукових джерел дає змогу констатувати, що в практиці 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів цій проблемі не приділяють  уваги, перш за 

все, через недостатність громадського впливу на ДЮСШ як елемента системи 

позашкільної освіти, блокування процесів децентралізації та індивідуалізації навчання в 

системі підвищення кваліфікації. Наслідком відсутності належної уваги та операційного 

супроводу розвитку педагогічної складової професії тренера-викладача, оцінки якості її 

реалізації в повсякденній праці стала необхідність модернізації андрагогічного процесу в 

університетах, інститутах та академіях фізичної культури та спорту з метою корекції, 

стимулювання та контролю за станом розвитку педагогічної компетентності як у процесі 
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підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період протягом усього професійного 

життя. 

Для традиційних курсів підвищення кваліфікації та методичного супроводу 

самоосвіти тренерів-викладачів у міжкурсовий період характерні зверхність та 

формальний характер у питанні розвитку професійно-педагогічної складової, що 

виявляється в суттєвих перешкодах як теоретичного, так і практичного характеру. 

Зокрема, вони детерміновані суперечностями між необхідністю врахування 

індивідуальних особливостей і спортивної спеціалізації слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та традиційним характером навчання, зорієнтованого на 

деперсоналізованого й усередненого слухача; вимогами професійної діяльності тренерів-

викладачів ДЮСШ до високого рівня сформованості навичок ефективної поведінки в 

конкретних педагогічних ситуаціях, а також психофізичних властивостей, що 

забезпечують реалізацію цих навичок, та відсутністю відповідних методичних розробок, 

адаптованих до умов курсів підвищення кваліфікації. 

Підсумовуючи, наголосимо на тому, що курсова підготовка тренерів-викладачів 

має низку недоліків, таких як: недосконалість змістовних і процесуальних засобів 

надання допомоги тренеру-викладачу, що гарантують успішну педагогічну 

самореалізацію в професійній діяльності; знеособлений характер навчальної взаємодії 

учасників педагогічних процесів, що унеможливлює реалізацію індивідуальної 

траєкторії педагогічного розвитку в межах обраної професійної Я-концепції тощо. 

 

 

1.2. Сутність і змістові характеристики понятійного конструкта 

«професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ» 
 

 

Вирішення сформульованої в попередньому підрозділі проблеми пов’язано, 

насамперед, зі спрямуванням зусиль на розробку цільових орієнтирів професійно-

педагогічного розвитку тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації. 
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З-поміж підходів, що можуть бути теоретичною основою та провідним орієнтиром 

для визначення сутності й змістових характеристик удосконалення системи професійно-

педагогічного розвитку тренерів-викладачів ДЮСШ, ми обрали слідом за іншими 

науковцями України та світу [7; 22; 48; 58; 64; 86; 94; 95; 105; 155; 172; 211; 213; 219], 

компетентнісний підхід. 

Серед існуючого різноманіття інтерпретацій сутності компетентнісного підходу 

відзначимо ті, що мають найбільший індекс цитування та пояснюють природу цієї 

концепції, як-от: 

–  спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є 

ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна та предметна (галузева) 

компетентності [45]; 

–  сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, 

організації освітнього процесу й оцінювання освітніх результатів (О. Лебедєв) [94]; 

–  алгоритм визначення необхідних універсальних і професійних компетенцій 

фахівця того чи іншого кваліфікаційного рівня та використання їх як критерію для 

формування програми підготовки (Т. Письменкова, В. Салов) [155]; 

–  моделювання результатів освіти як норм її якості. При цьому головними етапами 

такого моделювання визначають точні параметри очікуваного результату освіти як 

набору компетенцій, необхідних для виконання типових професійних дій, а також 

висвітлення результатів освіти як ознак готовності учасників педагогічного процесу 

продемонструвати ці компетенції у фаховій діяльності або наближеній до неї 

(В. Байденко, М. Буренко) [7; 20]. 

Як зазначає М. Буренко, західні науковці, дослідження яких присвячено підготовці 

різних категорій професіоналів на основі компетентнісного підходу, акцентують на його 

практичній спрямованості, прагматичному та предметно-професійному характері [20]. 

Інші автори теж зосереджують свою увагу не на процесі здобуття суб’єктами навчання 

знань, навичок, умінь, а на набутті ними здатності до актуалізації цих знань, умінь і 

навичок відповідно до ситуацій [164]. 

На думку М. Буренко, компетентнісний підхід бере свій початок в англосаксонській 

моделі вищої освіти, в основу якої покладено потреби індивіда, а не суспільства. Саме із 
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цим авторка пов’язує те, що імперативом цього підходу є надання людині можливості 

справлятися з різноманітними професійними та життєвими ситуаціями, бути 

конкурентоспроможною на ринку праці [20, с. 15]. 

Як бачимо з наведених положень, основні терміни компетентнісного підходу в 

професійній освіті потребують уточнень, зокрема щодо ключових слів дисертації: 

«компетентність», «компетенції», «професійна компетентність», «професійні 

компетенції». 

Перш за все, звернемося до ключового поняття компетентнісного підходу, яким є 

термін «компетентність» (від лат. сompetere – відповідати, підходити). 

Більшість науковців нашого часу користуються визначенням компетентності 

Д. Равена, в якому вона постає як специфічна здатність, необхідна для ефективного 

виконання конкретних дій у конкретній предметній сфері, що включає вузькоспеціальні 

знання, особливі предметні навички, способи мислення, а також розуміння 

відповідальності за свої дії [150, с. 6]. 

Автор слушно зазначає, що будь-яка компетентність складається з великої кількості 

іноді незалежних один від одного проявів людини, які стосуються розумової, емоційної 

або діяльнісної сфери. При цьому сильні сторони природи людини можуть заміняти 

слабші, корегуючи її фахову поведінку [149, с. 253]. 

Інші визначення терміна «компетентність», не відрізняються суттєво, хоча й мають 

свої, суб’єктивно важливі акценти. Наприклад, «Глосарій термінів професійної освіти та 

ринку праці» тлумачить компетентність як міру відповідності знань, умінь і досвіду 

людини реальному рівню складності виконуваних завдань та вирішуваних проблем. 

Приблизно такої самої думки дотримуються вчені В. Байденко [7], О. Гура [38], 

М. Ільязова [72], О. Субетто [172]. 

Так, М. Ільязова як синонім до поняття «компетентність» називає понятійний 

конструкт «потенційна активність». Учена наголошує, що компетентність людини 

виявляється в готовності до діяльності, яка базується на її знаннях, уміннях, досвіді, а 

також потребі, цілях і мотиві діяльності [72, с. 47]. 

О. Гура зауважує, що компетентність не може бути ізольована від конкретних умов 

її реалізації. На його думку, вона органічно пов’язує одночасну мобілізацію знань, умінь 
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і способів поведінки, спрямованих на умови конкретної діяльності: бути компетентним – 

це вміти мобілізувати в конкретній ситуації набуті знання й досвід [38, c. 14]. 

Вивчення існуючих уявлень про сутність професійної компетентності людини дає 

змогу зрозуміти, що більшість науковців висвітлює її зміст через об’єктивно необхідні 

знання, уміння, ціннісні установки, якості тощо, що вимагаються професією та 

гарантують результати праці. 

Зрозуміло, що компетентність як поняття містить явні чи латентні індикатори 

розумової, діяльнісної й емоційно-ціннісної складової та характеризується: 

–  особистісними позиціями, установками, що зумовлюють психологічну готовність 

людини до тієї чи іншої діяльності, а також здатність регулювати прояв відповідної 

компетенції адекватно до тієї чи іншої ситуації; 

–  знаннями людиною засобів, програм виконання дій, шляхів вирішення 

професійних або життєвих завдань; 

–  уміннями й навичками, що є результатом досвіду реалізації знань [7, c. 41]. 

Таким чином, компетентність передбачає здатність і готовність людини до 

розв’язання проблем та вирішення завдань у діяльності, заснована на власних ціннісних 

установках, знаннях і досвіді. 

У документах Болонського процесу компетентності розглянуто як сполучення 

характеристик (що стосуються знань та їх застосування, позицій, навичок і 

відповідальностей), які описують рівень або ступінь, до якого людина може ці знання, 

позиції, навички, відповідальності реалізувати. Іншими словами, у європейських 

традиціях під компетенцією частіше розуміють формально описані вимоги до 

особистісних, професійних та інших якостей власника диплома, кандидата на посаду, 

співробітника тієї чи іншої компанії [20, с. 25]. 

За традиціями компетентнісного підходу терміни «компетентність» і «компетенція» 

є нерозривною дихотомічною парою. Так, у працях І. Зимньої, А. Субетто, 

А. Хуторського та інших авторів компетентність розглянуто як інтелектуально й 

особистісно зумовлену соціально-професійну життєдіяльність людини, що ґрунтується 

на знаннях, уміннях і досвіді [64, с. 14], а компетенції – як її компоненти, що несуть у 

собі «міру якості», відображаючи рівень або ступінь, з якими людина здатна реалізувати 
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свої знання, уміння та досвід в життєдіяльності. При цьому вважають, що 

компетентності як особистісне утворення можна розвивати, а компетенції – ні  [172, c. 9; 

188, с. 60]. 

Іншими словами, на думку зазначених авторів, компетентність є актуальним 

проявом комплексу компетенцій, які визначають її зміст. 

Останнім часом багато українських науковців, вивчаючи зміст терміна 

«компетенція», звертаються до контенту освітніх документів Євросоюзу. Наприклад, 

відповідно до документів Європейського проекту TUNING, компетенції являють собою 

динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей; розвиток 

компетенцій є метою освітніх програм; компетенції формуються в різних навчальних 

дисциплінах і оцінюються на різних етапах. При цьому набуття компетенцій пов’язане з 

формуванням і розвитком «знань та розуміння змісту ключових професійних понять 

(теоретичне знання академічної сфери, здатність знати та розуміти), знань, як діяти 

(практичне й оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях), знань, як бути 

(цінності як невід’ємна частина способу співбуття з іншими людьми)» [214]. 

Спираючись на документи Болонського процесу, слідом за І. Зимньою [64], 

О. Субетто [172], А. Хуторським [190] та іншими науковцями, під «компетентностями» 

розуміємо окремі компоненти готовності до дії – певні внутрішні, потенційні 

психологічні новоутворення (знання, уявлення, алгоритми, програми дій, системи 

цінностей і відносин), які згодом комплексно виявлятимуться в діяльності людини. 

Як зазначає М. Буренко, система освіти інтерпретує компетенції як характеристики, 

яких можна набути в процесі навчання й підтвердити їх наявність відповідними 

дипломами та сертифікатами [20, с. 25]. 

Фахівці системи професійної освіти у своїх визначеннях розкривають також і інші 

грані значення терміна «компетенція». Наприклад, компетенція – сукупність 

характеристик (знань, умінь, досвіду їх використання, психологічної готовності тощо), 

що є орієнтиром для цілей професійної підготовки, а також критеріальними 

показниками її успішності. Або компетенція – модельний еталон характеристик, 

необхідних для вирішення професійних завдань [7, c. 10]. 
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Зауважимо, що в контексті завдань нашого дослідження найбільший інтерес 

становить група професійних компетенцій – тих, що відрізняють їх носія від усіх інших 

професіоналів, тобто тих, що є необхідними для виконання специфічних професійних 

функцій тренера-викладача. 

Професійну компетентність розглянуто в наукових публікаціях як обов’язковий 

компонент загальної компетентності людини, зміст якого визначається особливостями 

тієї чи іншої професійної діяльності. При цьому професійну компетентність розуміють 

як доведену здатність використовувати знання та вміння в ході виконання професійних 

функцій (Л. Волошко [28], Л. Єлагіна [57], А. Маркова [105], О. Субетто [172], 

Н. Фазлєєв [184]). 

Автори зазначають, що професійна компетентність не може бути зведена до 

механічної реалізації знань, умінь, особистісних якостей при вирішенні того чи іншого 

професійного завдання. Вона являє собою комплексний прояв зазначених елементів (у 

різних пропорціях) під час виконання професійних функцій. При цьому окремі знання, 

уміння, особистісні якості, що утворюють компетентність, утворюють інтеграційне ціле, 

що не зводиться до сукупності його складових. 

У Порядку розроблення, подання, проходження експертизи, погодження і 

затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти професійну компетентність 

визначено як «інтегровану характеристику якостей особистості, результат підготовки 

випускника ВНЗ для виконання діяльності в певних професійних предметних сферах 

(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у 

певному виді діяльності» [87]. 

У цьому визначенні констатуємо випадіння ціннісного аспекту компетентності як 

інтегральної характеристики людини, що, звичайно, виглядає як суттєвий недолік. 

У Національній рамці кваліфікацій цей недолік виправлено, хоча присутність у 

формулюванні дефініцій розмитого поняття «інші особистісні якості» робить його так 

само недосконалим: «компетентність/компетентності» – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особистісні якості [113]. 
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При цьому в документі компетентності визначено як результати навчання (знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), яких набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання. 

У документі також виділено дескриптори компетентності, якими виступають: 

–  знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою 

його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні 

(фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

–  уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання 

задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні 

(на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та 

інструментів); 

–  комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

–  автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності [113]. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти знаходимо такі 

визначення ключових понять нашого дослідження: 

–  компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що 

складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці; 

–  компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній 

сфері діяльності людини [45]. 

При цьому окремо виділено поняття «ключова компетентність» та «ключова 

компетенція»: 

–  ключова компетентність – спеціально структурований комплекс характеристик 

(якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах 

життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; 

–  ключова компетенція – певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна 

застосувати у сфері діяльності людини [45]. 

Як бачимо, визначення в даному документі дещо суперечать основним трендам, 

заданим у документах Болонського процесу, а також відображеним у наукових 
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публікаціях останнього часу, присвячених проблематиці підготовці різних категорій 

фахівців у вищих навчальних закладах. 

Слідом за В. Бахрушиним вважаємо, що ці відмінності не є принциповими, 

оскільки йдеться приблизно про те саме. До того ж у межах кожної термінологічної 

системи (якою виступає окремий нормативний документ) існує безумовна узгодженість 

визначень. Утім, у разі, коли ми використовуємо в дослідженні формулювання одних і 

тих самих понять, взятих з різних термінологічних систем, така узгодженість 

порушується, що створює правову й наукову невизначеність [10]. 

На думку Л. Єлагіної, В. Риндак та Ю. Шароніна, професійна компетентність 

містить: систему ціннісних орієнтацій особистості; концептуальні знання про сутність 

процесу та продукту діяльності; апробовані у власному досвіді способи діяльності 

(розумові, предметні, організаційні, комунікативні, інформаційні тощо); досвід 

виконання цієї діяльності в стандартних і проблемних умовах (при неповному завданні, 

дефіциті інформації та часу, нез’ясованості причинно-наслідкових зв’язків, 

непридатності відомих варіантів рішення); здатність до рефлексії, виявлення труднощів і 

пошуку шляхів їх подолання, відповідальність за результати діяльності [57]. 

Значущим є те, що компетентний фахівець здатен до швидкої перебудови 

структури своєї діяльності, адаптації її до наявної ситуації. Проявом професійної 

компетентності є суб’єктність працівника, його самостійність у професійних рішеннях 

та діях, а також відповідальність за результат діяльності [20]. 

У США терміном «професійна компетентність» позначають важливий 

поведінковий аспект працівника, що передбачає ефективну або успішну професійну дію. 

При цьому зміст цього поняття традиційно утворюється знаннями (knowledge), 

уміннями (skills), здатностями (abilities), а також іншими характеристиками (other). Як 

синонім для позначення професійної компетентності іноді використовують абревіатуру 

KSAO [133]. 

У жодному разі не принижуючи значущості та обґрунтованості існуючих визначень 

термінів «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність», у нашому 

дослідженні будемо спиратися на термінологічну систему, подану в Законі України 

«Про вищу освіту» [140]. 
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На нашу думку, розглянуті відтінки змісту термінів «компетентність» і 

«компетенція» знаходять у ньому своє еволюційне відображення та регламентують з 

2014 р. мету й зміст вищої освіти нашої країни. 

У цьому документі компетентність подано як динамічну комбінацію знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти [140]. 

Такий підхід має свої переваги в аспекті легітимності звернення до державних 

законів найвищого рівня під час дискусій та обговорень як до останньої інстанції, що 

може підтвердити значення будь-якого терміна юридично. 

Наступний крок у побудові авторського визначення досліджуваного 

понятійного конструкта пов’язаний з аналізом термінологічного базису в 

предметній сфері діяльності тренерів-викладачів – галузі фізичного виховання та 

спорту. 

Формуванню професійної компетентності працівників галузі «Фізична культура і 

спорт» присвячено праці О. Августимової [1], Ж. Бережної [11], М. Буренко [20], 

Л. Волошко [28], Є. Гогунова [31], Л. Демінської [41], Ю. Дубревського [54], 

Н. Зубанової [68], Р. Клопова [84], А. Нужиної [119], В. Пономарьова [136], 

М. Прохорова [147], А. Сватьєва [157], Н. Фазлєєвa [184], C. Хазової [186] та ін. 

Найціннішим для нас висновком, отриманим у результаті аналізу праць зазначених 

авторів, є теза про те, що зміст загальних понять «компетентність», «професійна 

компетентність» зберігається в контексті підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ. Окремим проявом цього є те, що структура професійної компетентності цієї 

категорії працівників ізоморфна структурі компетентності людини [20, с. 22]. 

Так, у наукових працях можна зустріти такі визначення й характеристики 

професійної компетентності працівників галузі «Фізична культура і спорт»: 

–  професійна компетентність майбутнього тренера включає знання, уміння, 

навички, оволодіння способами і прийомами їх реалізації в професійній діяльності та 

спілкуванні (Ж. Бережна) [11]; 
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–  професійна компетентність фахівця галузі інтегрує спеціальні компетенції 

(професійно-функціональні, професійно-комунікативні знання та вміння), які 

забезпечують прив’язку підготовки до конкретних об’єктів і предметів праці та 

передбачають оволодіння діяльністю з моделювання, проектування, наукових 

досліджень у конкретній сфері (С. Хазова) [186, с. 51]; 

–  професійна компетентність майбутнього тренера-викладача – це інтегративна 

характеристика особистості, що визначається рівнем оволодіння фундаментальними 

знаннями в галузі фізичної культури й спорту та суміжних дисциплін, професіоналізму й 

здатності повною мірою, відповідно до соціально значущих аспектів реалізувати 

професійні знання, уміння та навички в майбутній професійній діяльності (А. Сватьєв) 

[157]; 

–  професійна компетентність тренера-викладача інтегрує такі компоненти: 

когнітивний (знання змісту професійної діяльності та змісту професійних завдань, що 

вирішуються), мотиваційний (комплексу ставлень до професійної діяльності, мотивів і 

цінностей), діяльнісний (якість професійних дій, що виконуються) у межах спеціальної, 

соціальної й особистісної компетентності (А. Нужина) [119, с. 8]; 

–  структура психологічної компетентності фахівця галузі «Фізична культура і 

спорт»: інтегрує три підструктури: когнітивну, емоційну, поведінкову (Н. Зубанова) [68, 

с. 9]; 

–  професійна компетентність фахівця – це особистісно-професійна характеристика, 

що включає три компоненти: когнітивний – професійні знання; операційно-

процесуальний – спеціальні фахові вміння та навички; аксіологічний – інтеріоризовану 

систему професійних цінностей реабілітаційної діяльності, професійно значущі 

особистісні якості (Л. Волошко) [28, с. 9]; 

–  професійна компетентність тренерів-викладачів інтегрує систему професійних 

знань; комплекс необхідних педагогічних умінь і навичок; досвід творчої професійної 

діяльності у сфері фізичної культури та спорту; систему ціннісно-емоційних ставлень до 

предмета майбутньої професійної діяльності та процесу підготовки до неї (Н. Фазлєєв) 

[184]; 

–  у професійній компетентності фахівця фізичної культури та спорту виділяють: 

певне інформаційне поле (теоретичні знання); сферу практичних навичок та вмінь 
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(практичний досвід); реєстр професійно значущих якостей особи (особистісно-діяльнісні 

якості)» (Є. Гогунов) [31]. 

Однією зі складових, що забезпечує конкретизацію загальнопрофесійних 

компетенцій у праці педагога, є педагогічна компетентність (А. Шишко [206]), 

психолого-педагогічна компетентність (О. Гура [38]) або професійно-педагогічна 

компетентність (С. Демченко [44], Л. Зеленська [63], А. Конох [89], С. Міліцина [109], 

В. Пономарьов [136] та ін.). 

Враховуючи завдання дослідження, актуальним є вживання терміна «професійно-

педагогічна компетентність», адже, на нашу думку, він передбачає диференціацію 

стихійної педагогічної компетентності від такої, що формується свідомо під час 

безперервної професійної освіти. Тому, спираючись на праці вищезазначених науковців, 

у подальшому сукупність якостей, необхідних тренерам для педагогічної взаємодії з 

вихованцями, будемо визначати як професійно-педагогічну компетентність. 

Аналізуючи конструкти ППК фахівця, можна зазначити, що їх характеризує певна 

типовість і відмова від глибокого структурування визначеної професійної якості. 

Так, С. Демченко визначає ППК викладача як складну багаторівневу стійку 

структуру його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних 

знань, практичних умінь, значущих для викладача особистісних якостей і має окреслені 

суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і критичність мислення). На думку автора, ППК 

викладача – це його здатність доцільно діяти для успішного вирішення навчальних 

завдань [44, с. 10]. 

За С. Міліциною, основу ППК становлять педагогічні знання, педагогічні вміння та 

навички. Педагогічна компетентність, на думку авторки, передбачає здатність і 

готовність реалізувати знання та вміння в необхідній момент, позитивне ставлення до 

професії, сформовану педагогічну спрямованість [109, с. 9]. 

А. Шишко визначає декілька основних структурних компонентів у змісті 

педагогічної компетентності майбутнього викладача (змістовно-операціональний, 

ціннісно-мотиваційний, комунікативний, особистісний). Зміст кожного із цих 

компонентів деталізується через систему компетенцій, що забезпечують здатність до 

ефективної педагогічної діяльності та утворюються сукупністю знань, умінь, навичок, 

ціннісних орієнтацій, мотивів, якостей особистості й здібностей [206, с. 7]. 
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Схожий варіант розуміння ППК тренера знаходимо в праці В. Пономарьова, де 

зазначено, що це «складова його професійної компетентності, що деталізується через 

компетенції в мотиваційно-ціннісній, когнітивній, поведінковій та емоційно-вольовій 

сферах та утворюється сукупністю знань, умінь, ціннісних орієнтацій, мотивів і якостей, 

які зумовлюють необхідний рівень готовності до здійснення ефективної педагогічної 

взаємодії» [136, с. 53]. 

Як свідчить аналіз зазначених праць, дослідники продовжують базові традиції 

компетентнісного підходу, розглядаючи зміст кожної складової ППК як сукупність 

психологічних та педагогічних знань і вмінь; психологічних позицій, установок, що 

вимагаються від того чи іншого педагога професією; особистісних якостей, що 

забезпечують результативність педагогічної праці. 

Отже, на підставі результатів проведеного аналізу визначень суміжних та 

симетричних понятійних конструктів під професійно-педагогічною компетентністю 

тренера-викладача запропоновано розуміти інтегральну динамічну комбінацію 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, ціннісних установок та 

фахових якостей, які забезпечують його здатність успішно здійснювати виховання, 

навчання та розвиток юних спортсменів.  

Наступним кроком, що наблизить нас до розкриття сутності й змістових 

характеристики понятійного конструкта «професійно-педагогічна компетентність 

тренера-викладача ДЮСШ», буде сконцентрованість на визначенні його структури. 

Вихідним пунктом нашого міркування при цьому оберемо позицію Ю. Татура, який 

ставить таке запитання: якщо до структури життєвої компетентності включено три 

складові: когнітивну (знання та розуміння), діяльнісну (практичне й оперативне 

використання знань) і ціннісну (цінності як органічна частина способу сприйняття життя 

з іншими людьми в соціальному контексті), – то чи повинна кожна із зазначених 

складових бути відображеною в кожній з компетентностей/компетенцій, включених до її 

складу? На думку автора, відповідь на це запитання є однозначною: кожна з 

компетентностей/компетенцій у складі загальної життєвої компетентності має явні чи 

неявні ознаки когнітивної, діяльнісної та ціннісної складових [7, c. 41].  
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Останню думку, як ми вже зазначали, підтверджено й результатами аналізу 

публікації щодо формування та розвитку професійної компетентності фахівців галузі 

«Фізична культура і спорт», що визначає ще одну відправну точку подальшого 

теоретичного пошуку. 

Враховуючи наведене вище, необхідним і достатнім є визначення в складі 

професійної компетентності тренера-викладача ДЮСШ трьох компонентів:  

1) особистісні позиції, установки, що зумовлюють готовність до діяльності, а також 

здатність регулювати прояв відповідної компетенції адекватно до тієї чи іншої ситуації;  

2) знання засобів, програм виконання дій, шляхів вирішення професійних завдань;  

3) уміння й навички, що є результатом досвіду реалізації знань. 

У нашому дослідженні ці компоненти, з огляду на традиції вітчизняної педагогічної 

науки, позначимо, відповідно, як особистісний, когнітивний та операційний. 

Наступним завданням є конкретизація характеристик-компетентностей тренера-

викладача ДЮСШ, що наповнюють ці компоненти й можуть слугувати основою для 

визначення результатів навчання, які визначено в Законі України «Про вищу освіту» як 

«сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти» [140]. 

Обраним методом виявлення компонентів ППК виступатиме залучення як 

експертів успішних тренерів та представників наукової спільноти, що мають стосунок до 

спортивної педагогіки. 

Виконання поставленого завдання пов’язано з проведенням емпіричного 

дослідження, інструментом якого стало опитування кращих представників 

професійної спільноти, яким пропонували через процедуру листування визначити 

педагогічні ознаки ідеального тренера-викладача ДЮСШ (Додаток Б).  

Експертами виступили досвідчені тренери вищої категорії, які мають звання 

«Заслужений тренер України» або «Заслужений тренер СРСР» (Е1). Листи для 

експертів розсилали електронною поштою за попередньою домовленістю. 

Заповнений бланк теж приймали електронною поштою. Респонденти не знали, хто, 

крім них бере участь у дослідженні, тому не мали можливості сформувати загальну 

позицію щодо відповідей на анкетні запитання.  
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У зв’язку з тим, що експерти формулювали свої думки по-різному, виникла 

необхідність зведення різноманітних формулювань до мінімальної кількості форм, 

що спростило кодування наявних положень. 

Після попередньої обробки надісланих листів, редагування відповідей 

респондентів, їхнього кодування, а також побудови первинної матриці було 

використано пакет «Таблиці багатомірних відгуків» програми Statistica 6. 

Результатом опрацювання результатів листування стало визначення ознак 

ідеального тренера-викладача в аспекті педагогічної роботи з погляду кращих 

представників професійної спільноти. Ці ознаки було згруповано в кожному 

компоненті за рейтингом у порядку зменшення відсотка респондентів, які 

відзначили характеристику як важливу. 

Оброблені таким чином результати листування подано в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Рейтинг ознак ППК тренерів-викладачів  

за визначенням експертної групи (Е1, n = 22) 

№ з/п Ознаки ППК Частота % 
відгуків 

% спос-
тережень 

1 2 3 4 5 
Особистісний компонент 

1 Суб’єктність  16 24,24 72,73 
2 Емпатичність 15 22,73 68,18 
3 Гуманність 13 19,70 59,09 
4 Принциповість 4 6,06 18,18 
5 Самоорганізованість 4 6,06 18,18 
6 Цілеспрямованість  4 6,06 18,18 
7 Загальна культура 4 6,06 18,18 
8 Справедливість 4 6,06 18,18 
9 Креативність 2 3,03 9,09 

Когнітивний компонент 

1 Знання методики розвитку фізичних якостей 
спортсмена 12 18,75 54,55 

2 Знання закономірностей розвитку 
особистості 12 18,75 54,55 

3 Знання методики навчання рухових дій 8 12,50 36,36 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 

4 Знання  виховних методів і цільових 
орієнтирів спортивного виховання 8 12,50 36,36 

5 Знання психології спорту 6 9,38 27,27 
6 Знання  педагогічної термінології 5 7,81 22,73 
7 Знання правил змагань з виду спорту 5 7,81 22,73 

8 Розуміння закономірностей спортивного 
тренування 5 7,81 22,73 

9 Загальна ерудиція  3 4,69 13,64 
Операційний компонент 

1 Уміння розвитку рухових якостей 
спортсменів 14 21,54 63,64 

2 Уміння упорядкувати діяльність учнів 13 20,00 59,09 
3 Виховні вміння 12 18,46 54,55 
4 Спортивно-дидактичні вміння 8 12,31 36,36 
5 Ситуативна винахідливість (кмітливість) 6 9,23 27,27 
6 Уміння переконувати учнів 3 4,62 13,64 
7 Уміння планування тренувального процесу 3 4,62 13,64 

8 Уміння оцінювати стан учнів та результати 
їх тренувальної й змагальної діяльності 3 4,62 13,64 

9 Уміння створювати пошукову атмосферу на 
навчальних заняттях 3 4,62 13,64 

 

Слід зазначити, що в табл. 1.1 у стовпчику «% відгуків» вказано відносний 

індекс частотності ознаки серед усього масиву даних (за окремим компонентом 

готовності), а в стовпчику «% спостережень» – відносну кількість тренерів-

викладачів, які вважають цю ознаку важливою. 

Аналіз показників табл. 1.1 свідчить, що в особистісному компоненті 

найбільша кількість тренерів зазначила:  

–  суб’єктність (72,73%); 

–  емпатичність (68,18%); 

–  гуманність (59,09%). 

У когнітивному компоненті найбільша кількість тренерів відзначила такі 

ознаки:  

–  знання методики розвитку фізичних якостей спортсмена (54,55%); 

–  знання закономірностей розвитку особистості (54,55%); 

–  знання методів навчання рухових дій (36,36%). 
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У поведінковому компоненті найбільш «популярними» серед експертів 

виступили такі ознаки:  

–  уміння розвитку рухових якостей спортсменів (63,64%); 

–  організаційні здібності (59,09%); 

–  виховні вміння (54,55%). 

Наступним кроком стало визначення позицій щодо показників ППК представників 

академічної науково-педагогічної спільноти, що мають стосунок до спорту. Із цією 

метою відбулося засідання експертної групи (Е2), до складу якої увійшло 13 докторів 

педагогічних наук, які мають спортивне звання «Майстер спорту України» або 

«Майстер спорту СРСР». 

Експертній групі було запропоновано в табличному варіанті результати 

пілотажного дослідження позицій заслужених тренерів України (далі – ЗТУ) щодо ППК 

тренерів-викладачів за компонентами (табл. 1.1). 

Експертам було запропоновано оцінити в балах від 1 до 9 значущість дев’яти 

визначених ЗТУ ознак у кожному компоненті ППК. Ознаки було згруповано за 

належністю до відповідної сфери: когнітивної, афективної й поведінкової. 

Відзначимо, що різним ознакам можна було виставляти однаковий бал.  

Отримані дані підлягали ранжуванню. Результати описаної процедури 

наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Рейтинг ознак ППК з точки зору експертної групи (Е2, n=13) 

№ з/п Ознаки готовності Середнє Мін. Макс. Ст. відх. 
1 2 3 4 5 6 

Особистісний компонент 
1 Суб’єктність  8,5 7 9 0,71 
2 Цілеспрямованість 8,4 7 9 0,7 
3 Гуманність 7,9 7 9 0,74 
4 Принциповість 6,6 4 9 1,58 
5 Самоорганізованість 6,4 5 7 0,7 
6 Справедливість 4,2 3 6 1,40 
7 Емпатичність 4,6 2 7 1,26 
8 Загальна культура 4,8 2 6 1,32 
9 Креативність 2,7 1 4 1,16 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 5 6 
Когнітивний компонент 

10 Знання методики розвитку фізичних 
якостей спортсмена 8,5 7 9 0,71 

11 Знання  виховних методів і цільових 
орієнтирів спортивного виховання 8,4 7 9 0,7 

12 Знання методики навчання рухових дій 8,1 6 9 0,88 

13 Розуміння закономірностей спортивного 
тренування 7,0 6 8 0,82 

14 Знання психології спорту 5,9 3 7 1,2 
15 Знання правил змагань з виду спорту 4,6 3 7 1,07 
16 Знання  педагогічної термінології 4,4 3 6 1,07 
17 Загальна ерудиція 3,4 2 5 0,84 

18 Знання закономірностей розвитку 
особистості 2,3 1 4 1,06 

Операційний компонент 
19 Спортивно-дидактичні вміння 8,3 6 9 1,06 

20 Уміння розвитку рухових якостей 
спортсменів 8,2 6 9 1,03 

21 Виховні вміння 7,9 6 9 1,1 
22 Вміння упорядкувати діяльність учнів 6,8 6 8 0,79 
23 Ситуативна винахідливість (кмітливість) 6,4 5 8 0,84 
24 Уміння переконувати учнів 4,2 3 5 0,79 

25 Уміння планування тренувального 
процесу 4,4 3 6 1,07 

26 
Уміння оцінювати стан учнів та 
результати їх тренувальної й змагальної 
діяльності 

3,2 2 5 1,14 

27 Уміння створювати пошукову атмосферу 
на навчальних заняттях 2,5 1 4 1,18 

 

У табл. 1.2 використано такі позначення: Середнє – середнє арифметичне 

балів, виставлених експертами тій чи іншій ознаці; Мін. – мінімальний бал, 

виставлений експертами; Макс. – максимальний бал, виставлений експертами; Ст. 

відх. – стандартне відхилення масиву даних. 

Подальше опрацювання результатів експертної оцінки академічного 

персоналу передбачало визначення ознак, що отримали найбільший бал. Зокрема, 

ми зосередили увагу на трьох перших позиціях рейтингу в кожному з компонентів 

ППК. 

У результаті теоретичного пошуку та описаних емпіричних процедур 

отримано перелік найбільш важливих ознак ППК тренера-викладача ДЮСШ. 
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Отже, за нашими уявленнями, ППК тренера-викладача ДЮСШ структурно 

складається з особистісного, когнітивного, а також операційного компонентів. 

Особистісний компонент характеризують:  

–  суб’єктність тренера-викладача ДЮСШ, що зумовлює його активність у 

професійно-педагогічній діяльності, а також твердість переконань, послідовність у 

відстоюванні своїх світоглядних позицій та інші асоційовані особистісні якості; 

–  гуманність, під якою розуміємо систему установок щодо розкриття потенціалу 

вихованця та групи, зумовлену моральними нормами й цінностями, наявними у 

свідомості тренера-викладача переживаннями жалю та співпереживання, що 

реалізується в спілкуванні й діяльності у формі актів сприяння, допомоги, уваги, поваги 

до вихованця; 

–  цілеспрямованість, що передбачає орієнтацію тренера-викладача на 

самореалізацію в професійній діяльності, упевненість у виборі професії, а також 

послідовність реалізації цих своїх переконань у професійній діяльності.  

Когнітивний компонент характеризують: 

– знання методики розвитку як основних (сила, швидкість, гнучкість, 

координованість, витривалість), так і похідних (спритність тощо) рухових якостей 

спортсменів; 

–  знання виховних методів та цільових орієнтирів спортивного виховання; 

–  знання методики навчання рухових дій, що інтегрує прийоми та алгоритми 

формування навичок з елементарних рухових, тактичних, а також інших актів, що 

зумовлюють успішність в обраному виді спорту. 

Операційний компонент характеризують:  

–  уміння з розвитку основних і похідних рухових якостей спортсменів;  

– спортивно-дидактичні вміння з навчання юних спортсменів основ рухових, 

технічних, а також інших дій, необхідних для досягнення успіху в тій чи іншій 

спортивній діяльності; 

–  виховні вміння, сформовані в контексті особливостей спортивної та змагальної 

діяльності в тому чи іншому виді спорту. 

Подамо наші концептуальні уявлення про структуру ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ у вигляді структурної моделі (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Структурна модель ППК 

тренера-викладача ДЮСШ 

 

Підбиваючи підсумки визначення сутності й змістових характеристик понятійного 

конструкта «професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ», 

наголосимо, що подальша пошукова 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). 

Окреслене в Законі України «Про вищу освіту» термінологічне поле й результати 

аналізу існуючих у науковому дискурсі інваріантів тлумачення головних понятійних 

конструктів дисертації дали 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. 
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Одночасно проведене 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 

фізичних вправ), операційний (уміння розвивати рухові якості спортсмена, виховні 

вміння, спортивно-дидактичні вміння) компоненти. 

 

 

1.3. Перспективні ідеї та досвід розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації 
 
 

Логічним продовженням розв’язання проблеми розвитку ППК тренерів-викладачів 

у процесі підвищення кваліфікації є спрямування зусиль на аналіз теоретичного 

підґрунтя та перспективних концептів, що можуть бути у нагоді для побудови 

авторського бачення. 

На цьому етапі передбачається аналітичний огляд різноманітних форм наукового 

знання, які у своїй сукупності будуть необхідними та достатніми для опису ідеального 

процесу розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у системі підвищення кваліфікації. 

Результатами такої роботи має стати ієрархічно організована та структурована система, 

що містить обгрунтовані парадигми, теорії, концепції і підходи, необхідні для повного 

наукового описання авторської пропозиції процесу розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. 

Серед існуючих варіантів наукових підходів нами обраноо ті, що найбільш повно 

відповідають сучасним знанням про природу людини взагалі, а природу професійної 

діяльності дорослої людини, зокрема. У зв’язку із цим найбільш логічною теоретичною 

основою для вирішення проблеми розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі 

підвищення кваліфікації виступають: 



60 
 

–  теорія освіти дорослих (андрагогіка) як сукупність знань, а також освітніх, 

самоосвітніх і самовиховних технологій, що відповідають особливостям розвитку 

дорослої людини, сприяють проявам її самостійності в професійній діяльності, 

актуалізують приховані професійно значущі здібності та потреби особистості 

(С. Вершловський [23], С. Змєйов [65; 66], В. Луговий [100], Н. Ничкало [116], М. Ноулз 

[118], В. Олійник [122], Н. Протасова [145], С. Сисоєва [161] та ін.); 

–  ідеї організації системи підвищення кваліфікації педагогів інших напрямів 

(М. Бирка [14], С. Калашникова [76], В. Ковальчук [85], О. Пометун [137] та ін.); 

–  особистісно-орієнтовані технології (І. Бех [13], І. Зязюн [70; 127], А. Сущенко 

[176], Т. Сущенко [178] та ін.); 

–  компетентнісно зорієнтовані технології професійного навчання (В. Байденко [7], 

А. Вербицький [22], І. Драч [51], Н. Гузій [38], О. Гура [39], І. Зимня [64], А. Маркова 

[106], В. Шадріков [205] та ін.). 

Аналіз наукових джерел свідчить, що основні принципи андрагогіки 

формулюються по-різному [52; 125; 208], хоча загальним для всіх версій є положення 

про провідну роль у навчальному процесі того, хто навчається, а основною функцією 

того, хто навчає, є допомога у виявленні, систематизації, формалізації особистого 

досвіду, корегуванні й поповненні знань дорослої людини. 

Орієнтиром для наших подальших міркувань оберемо принципи навчання 

дорослих у формулюванні М. Ноулза [118], оскільки воно відповідає критерію 

лаконічності (положення сформульовані досить конкретно й не передбачають двоїстого 

трактування) і критерію достатності (положення повно відображають основні моменти 

та відносини у взаємодії тих, хто навчається, і тих, хто вчить. 

Отже, згідно з М. Ноулзом, ключові положення андрагогіки мають такий вигляд: 

–  дорослій людині, яка навчається, належить провідна роль у процесі навчання; 

–  дорослий як сформована особистість ставить перед собою конкретні завдання 

навчання, прагне самостійності, самореалізації, самоуправління; 

–  доросла людина має професійний та життєвий досвід, знання, уміння, навички, 

які мають бути використані в процесі навчання; 

–  дорослий шукає найшвидшого застосування набутих під час навчання знань та 

вмінь; 
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–  процес навчання значною мірою зумовлюється часовими, просторовими, 

побутовими, професійними, соціальними факторами, які або сприяють, або заважають 

йому; 

–  процес навчання має бути організований у вигляді спільної діяльності того, хто 

навчається, і того, хто навчає, на всіх його етапах [118]. 

Зауважимо, що ці принципи певною мірою співвідносяться з організаційно-

методичними умовами розвитку підвищення кваліфікації, розробленими В. Семиченко, 

О. Бондарчуком і поданими в Білій книзі освіти України, такими як: 

–  забезпечення взаємодії педагогів і слухачів на основі ціннісно-гуманістичного 

підходу; 

–  забезпечення в процесі навчання зворотного зв’язку з метою корекції змісту 

занять відповідно до потреб слухачів; 

–  індивідуалізація освітніх траєкторій слухачів на основі постійного моніторингу 

їхнього особистісного й професійного розвитку [15, с. 158]. 

Узагальнення поглядів авторів праць, присвячених концептуальним засадам 

української післядипломної педагогічної освіти [5; 69; 85; 90; 100; 145; 153; 162; 188 та 

ін.], дало змогу визначити, що процес підвищення кваліфікації тренерів-викладачів як 

складник їх безперервного навчання забезпечує виконання таких функцій: 

–  діагностичної – визначення схильностей і здібностей слухачів, виявлення рівня 

їхньої підготовленості та індивідуальних особливостей з метою забезпечення дієвості 

підвищення кваліфікації; 

–  компенсаторної – ліквідація прогалин в освіті, пов’язаних із недостатньою 

психолого-педагогічною підготовкою в процесі базової освіти, із застаріванням раніше 

набутих знань, а також із необхідністю більш глибокого оволодіння предметно-

професійними та педагогічними знаннями й уміннями; 

–  адаптаційної – розвиток ППК, навчання самоосвіти, основ педагогічного 

менеджменту та проектування універсальних педагогічних технологій і систем з метою 

орієнтації в діяльності при зміні профілю, посади, місця роботи; 

–  пізнавальної – задоволення професійно-педагогічних, професійних та 

інтелектуальних потреб особистості; 
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–  прогностичної – розкриття творчого потенціалу слухачів, виявлення їхніх 

можливостей та готовності до професійно-педагогічної діяльності [85, с. 149]. 

При цьому підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається на 

основі таких ключових положень: 

–  багаторівневості, різнопрофільності й варіативності, відповідно до якого 

навчально-тематичні плани та освітні програми підвищення кваліфікації будуються за 

блочно-модульним принципом і дають змогу варіативно й гнучко здійснити відбір 

змісту навчання залежно від цілей підвищення кваліфікації, потреб слухачів, рівня їх 

підготовленості та індивідуальних особливостей; 

–  інтегративності (проблемні, методологічні, термінологічні зв’язки у змісті 

окремих курсів) й індивідуальності (персоніфікація навчального матеріалу); 

–  інтеграції системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного підходів до 

навчання; 

–  проблемності, розвитку творчого професійно-педагогічного мислення слухачів і 

вмінь їх самореалізації в діяльності; 

–  діалогічності й гуманістичності, відповідно до якого організація діяльності в 

процесі навчання здійснюється на основі гуманістичної психології та 

людиноцентристського підходу в навчанні [85, с. 150]. 

Як зазначено в наукових джерелах, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у курсовій формі має певні особливості, зокрема: 

–  контингент курсів підвищення кваліфікації представлений сформованими 

особистостями з певними уявленнями про педагогічну діяльність й основні професійні 

функції тренерів-викладачів. Тому слухачами вже свідомо визначено коло професійних 

питань, відповіді на які їх цікавлять найбільше, що дає змогу більш усвідомлено та 

цілеспрямовано формувати й розвивати необхідні професійні компетенції [4]; 

–  система підвищення кваліфікації працює з аудиторією, яка має різний рівень 

підготовки, різний життєвий досвід, різні світогляд і мотивацію. При цьому слухачі 

відрізняються своєю психологічною індивідуальністю, досвідом, віком, посадою й 

освітою [162]; 

–  наявність у слухачів сформованих навичок і досвіду самостійної роботи [126]. 
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У контексті завдань нашого дослідження важливим є те, що на теоретичному рівні 

обґрунтовано, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників може 

здійснюватися за очною, очно-заочною, заочною формами навчання. При цьому, за 

результатами досліджень В. Олійника, серед зазначених форм пріоритет потрібно 

віддавати очно-заочній формі, що передбачає поєднання теоретичних і практичних 

занять, а також виробничого стажування [123]. 

Ці особливості зумовлюють те, що організація курсової підготовки передбачає 

особистісно-орієнтований підхід до навчання із застосуванням особистісно-орієнтованих 

педагогічних технологій. Визначальною ознакою цих технологій є такі положення: 

–  визнання слухачів головною дійовою фігурою процесу підвищення кваліфікації; 

–  орієнтація на суб’єктивний досвід і психологічні особливості слухачів; 

–  визнання двох рівноправних джерел процесу підвищення кваліфікації: навчання 

й самонавчання [85, c. 151]. 

Розглянувши головні позиції теорії освіти дорослих, перейдемо до наступної 

категорії наукових та методичних напрацювань, які становлять нормативно-правовий 

блок теоретичних підстав для побудови авторських пропозицій. 

Так, загальні положення післядипломної педагогічної освіти конкретизуються в 

системі кадрового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, яка, як і будь-яка 

освітня галузь, передбачає професійну спрямованість, підготовку, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів [143]. 

Ключовим документом системи кадрового забезпечення галузі «Фізична культура, 

спорт і здоров’я людини» є Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-

викладачів), який визначає механізм проведення атестації цієї категорії працівників з 

метою з’ясування їхньої професійної підготовленості, присвоєння відповідної 

кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку 

яких вони здійснювали [142]. 

Атестація проводиться один раз за п’ять років за результативними показниками 

роботи тренерів-викладачів. У разі покращення результативних показників спортсменів, 

підготовку яких здійснює тренер-викладач, він має право на проходження позачергової 

атестації. Відзначимо, що атестації не підлягають тренери (тренери-викладачі), які 

працюють менше ніж 2 роки [142]. 
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Тренерам-викладачам ДЮСШ, які пройшли атестацію, присвоюють такі 

кваліфікаційні категорії з виду спорту: вища категорія; перша категорія; друга категорія. 

Ці категорії надаються територіальними атестаційними комісіями, які утворюються 

відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласних державних 

адміністрацій [142]. 

Однією з умов атестації для тренерів, стаж яких понад 5 років, є наявність свідоцтва 

про підвищення кваліфікації – навчання з метою оновлення та вдосконалення знань і 

вмінь, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності [142]. 

Отже, відповідно до нормативно-правових положень, підвищення кваліфікації 

тренера-викладача є невід’ємною вимогою його атестації. 

Хід підвищення кваліфікації тренерів-викладачів регламентовано Положенням про 

підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту 

(далі – Положення), відповідно до якого таке підвищення кваліфікації проводиться один 

раз на п’ять років. При цьому основним видом підвищення кваліфікації є спеціально 

організовані курси у вищих навчальних закладах, підпорядкованих 

Мінсім’їмолодьспорту [141]. 

Підвищення кваліфікації здійснюється у строки, визначені календарним планом 

підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, 

що відповідають навчальним семестрам у вищих навчальних закладах [140]. 

Найбільш популярними інститутами, академіями та університетами, де проходять 

підвищення кваліфікації, є такі: Львівський державний університет фізичної культури, 

де підвищують кваліфікацію тренери (тренери-викладачі) I і II категорій та інші фахівці з 

Вінницької, Волинської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, 

Тернопільської, Хмельницької й Чернівецької областей; Дніпропетровський державний 

інститут фізичної культури і спорту, де підвищують кваліфікацію тренери (тренери-

викладачі) I і II категорій та інші фахівці з Дніпропетровської, Запорізької, 

Миколаївської й Одеської областей; Харківська державна академія фізичної культури, де 

підвищують кваліфікацію тренери (тренери-викладачі) I і II категорій та інші фахівці з 

Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської й Черкаської 

областей [142]. 
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Як бачимо, у країні система підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

побудована централізовано, що дещо суперечить принципу вільного вибору навчальних 

програм та закладів освіти слухачами курсів. 

Зазвичай нормативний термін навчання з підвищення кваліфікації тренерів та інших 

фахівців становить не менш ніж 72 год, а для державних та інших тренерів штатної 

команди національних збірних команд України, тренерів (тренерів-викладачів) вищої 

категорії – додатково ще 36 год самостійної роботи. Форма навчання – очна [142]. 

Слухачі курсів підвищення кваліфікації після їх успішного закінчення отримують 

свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. 

Аналіз Положення свідчить, що чітко не регламентовано зміст курсового навчання, 

а отже, науково-педагогічні працівники визначають його, виходячи з власного досвіду, а 

не імперативних стандартів, як це прийнято в академічних традиціях. Очевидно, що цей 

зміст без стандартизації та врегулювання може значно відрізнятися. 

Для аналізу змісту підвищення кваліфікації тренерів-викладачів проаналізуємо 

загальну інформацію про курси, а також типові навчально-тематичні плани підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів. 

Так, у Національному університеті фізичного виховання і спорту України в центрі 

підвищення кваліфікації та післядипломної освіти курси підвищення кваліфікації 

тренерів з видів спорту здійснюють на сучасній матеріальній базі університету із 

залученням найкращих фахівців і практиків. При цьому курси передбачають очну форму 

навчання. Кількість слухачів у групі – 30 осіб. Тривалість навчання – 10 днів, не менше 

ніж 72 навчальних години. Строки та проведення залежать від комплектації груп [171]. 

Програма підвищення кваліфікації для тренерів-викладачів передбачає такі розділи: 

програмування процесу підготовки спортсменів; медико-біологічні аспекти підготовки 

спортсменів; фізична, техніко-тактична, психологічна підготовка; функціональна 

діагностика, позатренувальні фактори; харчування спортсменів. Підсумковою формою 

контролю є комплексний іспит [171]. 

Відзначимо, що в Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України приділено велику увагу розробці навчально-методичних матеріалів для 

слухачів, які змістовно задовольняють мету андрагогічного процесу – підтримання 

розвитку ППК. 
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У Львівському державному університеті фізичної культури підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів здійснюється за окремими навчальними планами в 

обсязі 108 год. При цьому термін навчання становить усього два тижні. Характерною 

організаційною особливістю цього закладу є початок навчання в міру комплектування 

навчальних груп. Такі групи комплектують за категоріями фахівців [170], що значно 

спрощує вибір контенту для окремих спортивних спеціалізацій, розуміння особливостей 

кожної тренерської субкультури загалом. 

Програма курсів підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) з видів 

спорту у Харківській державній академії фізичної культури (далі – ХДАФК) передбачає 

72 навчальні години та охоплює педагогічні, психологічні, фізіологічні аспекти 

фізкультурно-спортивної діяльності; нормативно-правові основи фізичної культури; 

загальну теорію підготовки спортсменів; сучасні аспекти теорії і методики обраного 

виду спорту. Курси проходять на базі академії із залученням найкращих учених та 

фахівців-практиків [169]. 

Зауважимо, що формування груп слухачів курсів підвищення кваліфікації у 

ХДАФК відбувається теж з урахуванням специфіки видів спорту. Групи формують у 

міру подання заяв. Підсумком підвищення кваліфікації є письмовий екзамен [169]. 

Проте, сьогодні курси підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ 

(підвищення категорії до рівня першої та другої) проводять і в інших навчальних 

закладах, де є профільні факультети, необхідна матеріальна база й науково-методичний 

потенціал. 

Наприклад, навчально-тематичний план підвищення кваліфікації в Запорізькому 

національному університеті (далі – ЗНУ) інтегрує такі змістові модулі: «Медико-

біологічне забезпечення підготовки спортсменів» (14 год), «Фізична підготовка 

спортсменів» (22 год), «Техніко-тактична підготовка спортсменів» (6 год), 

«Психологічна підготовка спортсменів» (12 год), «Функціональна діагностика у 

фізичному вихованні та спорті» (10 год), «Позатренувальні фактори» (8 год). 

План курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів у ЗНУ передбачає 

36 аудиторних занять у формі лекцій (72 год). Навчання за програмою завершується 

підсумковою атестацією слухачів. Формою підсумкової атестації є письмовий екзамен [173]. 
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Проведений аналіз навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів свідчить, що безпосередньо на розвиток ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ зазвичай відведено невелику кількість аудиторних годин. До того ж потенціал 

для такого розвитку зосереджено в традиційному розділі змісту програм курсів 

підвищення кваліфікації «Позатренувальні й позазмагальні фактори в системі підготовки 

та змагальної діяльності спортсменів». Проте, через стислий обсяг зазначеного розділу 

ефективний розвиток ППК в таких умовах можливий лише при інтенсифікації 

самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Разом із курсами підвищення кваліфікації ще однією формою підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів є семінари, що зазвичай проводять федерації з виду 

спорту, окремі спортивні заклади. На відміну від курсів підвищення кваліфікації, 

семінар не має обов’язкового характеру. Його проведення не регламентовано 

нормативними документами Мінмолодьспорту України. 

Прикладами таких заходів є семінар з підвищення кваліфікації баскетбольних 

тренерів Федерації баскетболу України, заявленими темами якого є: «Формування 

тренером своєї філософії гри», «Відносини між тренером та гравцями», «Методика 

навчання та вдосконалення індивідуальної базової техніки нападу», «Методика навчання 

та вдосконалення техніки і тактики швидкого прориву», «Вправи з швидкого прориву», 

«Методика навчання та вдосконалення індивідуальної базової техніки гри центрових» 

тощо [167]. Іншими прикладами подібних заходів є семінар «Перспективи розвитку 

легкої атлетики на Сумщині», проведений Сумським державним університетом [166]; 

Семінар для тренерів та суддів з лижних гонок, проведений Федерацією лижного спорту 

України [168]. 

Як бачимо, на таких семінарах розглядають переважно специфічні питання ігрової 

діяльності, актуальні для тренерів вищої кваліфікації. Очевидно, що розвиток ППК на 

таких семінарах не може мати системного та цілеспрямованого характеру. 

Актуальний досвід розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ висвітлено в 

наукових публікаціях (М. Дутчак [55; 56], О. Завальнюк [60], Д. Ісамбулаєва [73; 74; 75], 

Я. Леонов [98], В. Мазін [101], І. Медведєва [107], О. Нагорняк [111], О. Петрова [130; 

131; 129; 132], В. Томашевський [55; 56], Ю. Шкребтій [55; 56] та ін.). 
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У працях М. Дутчака, Ю. Шкребтія, В. Томашевського висвітлено можливі шляхи 

вдосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів національних збірних команд 

[55; 56]. Враховуючи те, що предмет нашого дослідження стосується тренерів-

викладачів ДЮСШ, зауважимо, що пропозиції авторів можуть бути корисними й у 

нашому випадку. Зокрема, ми цілком поділяємо думку авторів про те, що побудову 

змісту освіти під час підвищення кваліфікації тренерів потрібно здійснювати на основі 

компетентісного підходу, який ґрунтується на визначенні переліку основних знань і 

розробці змісту базових, тематичних та авторських курсів, які забезпечать поглиблену 

спеціалізацію. Згодні ми й з тим, що «…навчальні плани підвищення кваліфікації тренерів 

не можуть бути малою копією навчальних планів вищих навчальних закладів» [56]. 

Перспективними андрагогічними засобами, адекватними специфіці курсів 

підвищення кваліфікації, на думку науковців, є: консультування тренерів запрошеними 

кращими та відомими тренерами-практиками й науковими працівниками; виступи 

тренерів на наукових конгресах, конференціях з узагальненими результатами 

відповідних досліджень; вивчення фахових науково-методичних видань; використання 

інтернет-ресурсів [56]. 

Важливе місце в організації навчального процесу тренерів відведено моніторингу 

його якості. Зауважено, що в системі підвищення кваліфікації, що реалізує Національний 

університет фізичного виховання і спорту України, здійснюється обов’язкове 

анкетування слухачів і викладачів за підсумками сесій, що дає змогу на основі аналізу 

приймати рішення щодо змін в організації навчального процесу і його змісті [56]. 

Науковці віддають данину сучасним трендам дистанційної освіти. Зокрема, процес 

підвищення кваліфікації тренерів на сучасному етапі неможливий без створення 

випереджального інформаційного середовища, яке дасть змогу вільно використовувати 

бази даних і сучасні знання у сфері спорту вищих досягнень [56]. 

Заслуговують на увагу ідеї фахівців щодо перспективних шляхів удосконалення 

курсів підвищення кваліфікації тренерів. Зокрема, на думку науковців, ураховуючи 

специфіку тренерської діяльності, необхідно скласти більш гнучкі графіки підвищення 

їхньої кваліфікації. Крім того, потрібна багаторівнева перманентна система підвищення 

кваліфікації тренерів, яка складається з трьох підсистем: постійне самовдосконалення, 
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участь в організованих формах підвищення кваліфікації (курси та стажування), 

аналітична й науково-практична діяльність [56]. 

Науковці наголошують на перевагах використання модульного принципу 

організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації, який дає змогу 

враховувати багаторівневу побудову освіти та перспективи для подальшого 

вдосконалення тренерів як спеціалістів конкретної сфери професійної діяльності. 

Зокрема, модульний принцип організації навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації необхідно будувати за такими рівнями: головний, обов’язковий для всіх 

слухачів модульний блок; варіативний базовий модуль; курси за вибором за всіма 

напрямами діяльності тренерів; проблемні курси; авторські курси провідних фахівців і 

тренерів; тематичні семінари; навчання за індивідуальним графіком [56]. 

Автори схиляються до необхідності формування малих груп за спортивними 

спеціалізаціями. Утім, відзначаючи доцільність цього підходу, зауважимо, що в умовах 

нестачі матеріальних і методичних ресурсів на пересічних курсах підвищення 

кваліфікації цей задум є недосяжною мрією. 

Вирішенням проблеми дефіциту часових, матеріальних і методичних ресурсів може 

стати впровадження курсів підвищення кваліфікації тренерів із використанням 

дистанційних технологій, що дасть змогу підвищити гнучкість і оперативність навчання, 

охопити більший контингент фахівців та буде економічно більш доцільним порівняно з 

традиційною формою підвищення кваліфікації. Можливим, на думку авторів, є й 

використання змішаного формату курсової підготовки, при якому для різних груп 

слухачів застосовують різні формати [56]. 

О. Петрова визначає шляхи вирішення проблеми нестачі ресурсів на курсах 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. Вчена дотримується підходу, що 

передбачає вибір форми дистанційного підвищення кваліфікації тренерів залежно від 

потреб і можливостей учасників процесу, їх соціального оточення, матеріального та 

кадрового забезпечення, політичних умов, накопиченого досвіду й традицій [130; 129; 

132]. Зокрема, О. Петровою в масштабному експерименті доведено доцільність 

упровадження очно-дистанційної форми з використанням «кейс»-технології навчання 

[132]. Вона показує (на прикладі Національного університету фізичного виховання та 
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спорту України), що очно-дистанційна форма організації підвищення кваліфікації 

вимагає зменшення часу, кадрових і фінансових ресурсів з боку ВНЗ, а також 

задовольняє вимоги тренерів як споживачів послуги дистанційного підвищення 

кваліфікації, викладачів та ВНЗ – як виробників цієї послуги. 

Результатом дослідження авторки стало розроблення концептуальної моделі 

організації та впровадження очно-дистанційного підвищення кваліфікації тренерів, 

що складається з трьох етапів: очної організаційно-настановчої сесії (24 год протягом 

трьох днів), дистанційної самостійної роботи (42 год протягом двох-чотирьох місяців) 

та очної заключної сесії з атестацією (6 год протягом одного дня) [132, с. 21]. 

Корисний досвід курсової підготовки тренерів-викладачів висвітлено в працях 

І. Медведєвої, яка підготувала навчальну програму для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації з фігурного катання на ковзанах, розраховану на 72 год. 

Так, цікавим напрацюванням є те, що, відповідно до цієї програми, слухачів курсів 

розподілено на три категорії залежно від кваліфікації спортсменів, з якими вони 

працюють. До змісту програми входять різноманітні модулі, зміст яких співвідноситься з 

кваліфікацією тренера [107, с. 28]. 

О. Завальнюк розробила програму підвищення кваліфікації, розраховану на 

тренерів і інструкторів різного рівня професійної майстерності (спеціалізація – хокей із 

шайбою). Вона побудована за модульним принципом і розрахована на 86 год [60]. 

Навчальний матеріал курсів підвищення кваліфікації тренерів розподілено 

відповідно до таких напрямів: психофізіологічні особливості роботи тренера з різними 

віковими групами, вибір сучасних форм та методів проведення навчально-тренувальних 

занять і визначення їх впливу на показники морфофункціонального стану організму 

спортсменів, діагностики психоемоційного стану осіб, які займаються до й після 

навчально-тренувального заняття [60]. 

Як і І. Медведєва, О. Завальнюк розподіляє слухачів на три категорії залежно від 

кваліфікації осіб, з якими вони працюють. 

Як і передбачено нормативними документами, після завершення курсів тренери 

складають диференційований залік з двох частин: теоретичної (тест із 20 питань) і 

практичної (проведення заняття на кризі з відповідним контингентом спортсменів) [60]. 
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Утім, аналіз змістових модулів програми курсової підготовки свідчить, що 

педагогічному аспекту навчально-тренувальної роботи не приділено належної уваги. Не 

зовсім зрозуміло, які ресурси передбачено використовувати для впровадження цієї 

програми: чи в умовах спеціалізованого ВНЗ, чи в умовах Федерації хокею України? 

Для впевненого руху до досягнення визначених цілей нашого дослідження 

розглянемо окремі позиції міжнародного досвіду з підвищення кваліфікації тренерів, 

зокрема в тих країнах, де традиційно рівень тренерської компетентності вважають 

еталонним. 

Так, у США загальні принципи функціонування системи підвищення кваліфікації 

тренерів з виду спорту задані на державному рівні. Зокрема, з 1981 р. діє відповідна 

державна програма American Sport Education Program АSEP [93]. 

Автор стверджує, що на сьогодні в США до підвищення кваліфікації тренерів 

залучено спортивні федерації, заклади освіти (університети, коледжі) та різноманітні 

громадські організації (International Council of Coaching Excellence (ICCE), Association of 

Summer Olympic International Federations (ASOIF), Institute for Sport Coaching (ISC), 

American Sport Education Program (ASEP) тощо), а також інші спортивні організації 

(наприклад, журнал Human Kinetics), які діють на основі загальних принципів, 

використовують загальну мову для розробки, зіставлення та уточнення програм 

навчання й розвитку тренерів з видів спорту. 

Завдяки системному підходу до організації підвищення кваліфікації тренерів з видів 

спорту в США за спільними правилами діє велика кількість курсів підвищення 

кваліфікації для тренерів різних видів спорту й різних кваліфікаційних рівнів. Деякі із 

цих курсів мають комплексний характер, а деякі – спрямовані на вдосконалення окремих 

(іноді дуже вузьких) аспектів тренерської діяльності [115]. 

Хоча централізованого регулювання змісту підвищення кваліфікації тренерів у 

США майже не відбувається, курси відрізняються ретельною підготовкою лекційного 

матеріалу та суворістю усних і письмових іспитів, інформацію про результати яких 

заносять до баз даних [93]. 

Щодо методичних особливостей курсової підготовки тренерів, то варто зазначити, 

що в межах підвищення кваліфікації вони, крім теоретичної підготовки, розробляють на 

оцінку програми тренувальних циклів та проводять навчально-тренувальні заняття. 
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Окремо відзначимо, що система підвищення кваліфікації в США будується на 

засадах вільного вибору тренером з виду спорту місця, термінів, а також форм 

підвищення кваліфікації [93]. 

У країнах Європи спостерігається тенденція до встановлення єдиних стандартів 

освіти та підвищення кваліфікації тренерів. Так, починаючи з 2004 р, під егідою 

Європейської структури вищої спортивної освіти (Aligning a European Higher Education 

Structure in Sport Science) реалізується Проект формування єдиних освітніх стандартів з 

підготовки тренерів у різних видах спорту [212]. 

Як свідчить аналіз низки документів [215; 216; 217], у стандартах відображено: 

– рівні підготовки (кваліфікації) тренерів, які диференціюються на основі етапів 

підготовки спортсменів (початковий, базовий, спортивного вдосконалення). Залежно від 

рівня підготовки тренер набуває категорію, відповідно до якої визначаються місце 

роботи, компетентність і вид діяльності; 

– професійні характеристики тренерів різних рівнів підготовки з урахуванням 

функціональних прав, обов’язків і етичних норм. 

Відповідно до вмінь і навичок, а також результатів тренерської роботи 

виділяють такі категорії: асистент, тренер, старший тренер, майстер, тренер вищої 

кваліфікації, головний тренер [214]. 

Підвищення професійної кваліфікації тренерів у країнах Європейського 

Союзу відбувається поетапно. При цьому визнання кваліфікації тренера 

здійснюється на основі: 

–  вищої спеціальної освіти (інститути й університети приватної та державної 

форм власності, а також інші установи, наприклад, спортивні школи вищої 

спортивної майстерності); 

–  освіти в національній федерації в поєднанні з виконанням функціональних 

обов’язків на різних рівнях (місцевому, регіональному, національному, 

міжнародному); 

–  освіти в організаціях, що мають відповідну ліцензію, видану або 

підтверджену національними компетентними органами (наприклад, приватні 

академії) [17; 214; 218]. 
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Найважливішим моментом, що відрізняє європейську систему підвищення 

кваліфікації тренерів з різних видів спорту від української, є те, що в Європі 

беззастережно визнають особливе становище національних федерацій і 

альтернативних організацій у підвищенні кваліфікації тренерів. 

Зокрема, як зазначають О. Борисова та М. Ібраімова, рекомендованою нормою 

є співпраця між федераціями, університетами й іншими організаціями з метою 

підвищення якості освіти та максимізації використання ресурсів шляхом узгодження 

роботи федерацій, інститутів вищої освіти й спортивних освітніх організацій, які 

мають відповідну ліцензію, з державними національними спортивними органами 

для інтеграції їх роботи в єдину систему, обміну досвідом, визначення кваліфікації 

тренерів, які бажають підвищити свою кваліфікацію [17]. 

При цьому О. Борисова та М. Ібраімова наголошують, що найбільш 

затребуваною формою підвищення кваліфікації тренерів у Європейському Союзі є 

диференційовані за рівнями тренерські курси, які сприяють інтеграції передового 

досвіду професійної діяльності тренерів у широку практику, забезпечують 

підвищення кваліфікації з урахуванням досвіду роботи та педагогічного 

майстерності тренерів. 

Загальні тенденції підвищення кваліфікації тренерів у Європі можна деталізувати, 

звернувшись до прикладів підвищення кваліфікації тренерів з футболу, наведених у 

працях О. Нагорняк [111]. 

У контексті нашого дослідження становлять інтерес організаційні моменти, зокрема 

таке: у процесі підвищення кваліфікації тренерів з футболу розподіляють на три 

категорії залежно від кваліфікації спортсменів, з якими вони працюють; слухачів на 

курси зараховують за рекомендаціями клубів, а приватних осіб – тільки після анкетного 

опитування та співбесіди; навчальні плани й програми навчання розробляють відповідні 

комітети федерації футболу з урахуванням рекомендацій УЄФА та особливостей 

контингенту тренерів, які проходять навчання [111]. 

О. Нагорняк наголошує, що схема процесу підвищення кваліфікації тренерів з 

футболу Італії є однаковою для різних кваліфікаційних рівнів дипломів, проте 

відрізняється за змістом для різних категорій слухачів (що визначаються на основі 
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кваліфікації спортсменів, з якими працюють тренери). У процесі підвищення 

кваліфікації наявні три етапи: теоретичний, практичний і екзаменаційний. Проте, 

тривалість цих етапів та, відповідно, розподіл годин за розділами навчальної програми в 

них – різні [111]. 

Так, для тренерів професійних команд, які навчаються за програмою «Про-диплом 

УЄФА», тривалість першого етапу навчання становить 3 місяці. Заняття проводяться 

5 днів на тиждень, по 7-9 год щоденно. Навчальний план розрахований на 789 год, з яких 

на теоретичні заняття виділено близько 280 год (основи техніки, технічна підготовка 

воротаря, психологія, положення про змагання, статут федерації, основні положення 

хартії, положення про дисципліну (національну й інтернаціональну), організаційна 

структура клубів, юриспруденція та профспілкова справа, англійська мова, загальна 

культура) тощо. Наступна частина програми передбачає практичні заняття (близько 

240 год). До програми курсів входить обов’язкове стажування в провідних футбольних 

клубах світу [111]. 

Кількість слухачів на освітніх курсах становить не більше ніж 30 осіб, які 

проходять попередній відбір. Тренерам, які мають стаж роботи в професійних клубах не 

менше ніж сім років, надають пільги. 

Після трьох місяців загальнотеоретичного курсу слухачі складають іспит з 

вивченого теоретичного матеріалу. Тренери, які склали іспит, продовжують навчання, а 

тих, що не склали, – відраховують. Другим етапом навчання (триває 2,5 місяця) є 

поглиблене й спеціалізоване вивчення навчальних дисциплін. За результатами навчання 

експертна комісія розподіляє слухачів на дві групи (з урахуванням здібностей та 

задатків): одна – для роботи з професійними гравцями, а друга – для роботи з юнаками. 

Тренерів аматорських команд (за програмою «А-диплома УЄФА») готують 

переважно з кращих гравців команд-аматорів на п’ятимісячних курсах. Після закінчення 

таких курсів кожен слухач проводить залікове тренувальне заняття. 

Тренерів другої категорії (навчання за програмою «В-диплома УЄФА») готують на 

центральних курсах (тривалість – 3 місяці) тільки під час літньої перерви в чемпіонаті 

країни. Національна федерація футболу відбирає 25-30 слухачів. Їх навчають основ 

теорії та методики футболу, фізіології, психології, медицини. Після завершення курсів 
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випускник отримує право працювати другим тренером професійних, а іноді й першим 

тренером напівпрофесійних команд [111]. 

Зауважимо, що в процесі підвищення кваліфікації тренерів Італії з футболу 

використовують такі традиційні форми роботи, як: семінари, лекції, практичні заняття, 

перегляди кінофільмів, дискусії, а також активні форми навчання – круглі столи, ділові 

та ситуативні ігри, моделювання, показові заняття, відвідування навчально-

тренувальних занять у провідних командах Італії та їх подальше обговорення, візити до 

інших клубів для обміну досвідом тощо [111]. 

Крім того, система навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 

тренерів з футболу в Італії передбачає широке виготовлення технічних засобів навчання 

(аудіо, відео, CD, веб-сайти), що, разом із випуском методичної літератури (підручники, 

посібники, професійні журнали) дає змогу зробити процес навчання доступнішим [111]. 

Варто зазначити, що найбільш бажаними формами курсової підготовки, яким 

віддають перевагу тренери в нашій країні, майже не відрізняються від названих 

О. Нагорняк. Так, за даними Я. Леонова та Г. Путятіної, тренери з неолімпійських видів 

спорту найбільш привабливими формами підвищення кваліфікації вважають 

відвідування тематичних семінарів, тренінгів; участь у тематичних майстер-класах, 

ділових іграх; самостійне вивчення та аналіз спеціальної науково-методичної літератури. 

При цьому тренери вважають за доцільне брати участь у заходах з підвищення 

кваліфікації двічі на рік [98]. 

Утім, у працях [55; 56; 60; 98; 107; 111; 130; 129; 132], присвячених досвіду 

курсової підготовки тренерів-викладачів, не приділено належної уваги розвитку ППК як 

професійної якості. 

Опосередковано своєчасність і необхідність приділення більшої уваги на розвиток 

ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації підтверджено 

результатами досліджень В. Мазіна, який розробив і представив авторську методику 

розвитку виховної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Відповідно до концептуального задуму, науковець пропонує серед тем 

позатренувального модуля курсів підвищення кваліфікації впровадити тематичний блок 
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«Організація виховного процесу в ДЮСШ». Зміст тематичного блоку становлять 

розроблені автором теоретичні й концептуальні основи організації виховного процесу в 

ДЮСШ, зокрема, такі теми: «Методики виховної роботи тренера-викладача ДЮСШ»; 

«Теоретичне підґрунтя виховної роботи тренера-викладача ДЮСШ»; «Прийоми та 

ситуації виховного процесу» [102, с. 68]. 

Навчально-тематичний план тематичного блоку розраховано на 14 год, з яких на 

лекції відведено 2 год; виконання практичних завдань – 2 год, семінар – 2 год; 

самостійну роботу – 8 год [102, с. 64]. 

Провідною формою педагогічної взаємодії в межах тематичного блоку визначено 

лекцію-презентацію, що передбачає паралельне викладення інформації в усній та 

аудіовізуальній формах. Автор пропонує звернутися до таких форм педагогічної 

взаємодії, як науково-методичний семінар та круглий стіл, з метою створення 

сприятливого середовища для обміну досвідом педагогічної діяльності між тренерами-

викладачами. 

За задумом, самостійна робота тренерів-викладачів на курсах підвищення 

кваліфікації передбачає докладне опрацювання слухачами дидактичного матеріалу, в 

якому систематизовано виховні прийоми тренера-викладача в контексті різноманітних 

педагогічних ситуацій [102, с. 64]. 

На наш погляд, цікавою ідеєю В. Мазіна є доповнення курсової підготовки 

внутрішньою атестацією тренерів на постійній основі в межах методичної роботи 

ДЮСШ [102, с. 69]. 

Ідея про використання потенціалу методичної роботи ДЮСШ щодо професійного 

вдосконалення тренерів-викладачів розвинуто в працях Д. Ісамуллаєвої, яка надала 

визначення терміна «внутрішньошкільне підвищення кваліфікації тренерів-викладачів». 

Учена дослідила досвід організації підвищення кваліфікації тренерів-викладачів у межах 

методичної роботи ДЮСШ, спрямованої на вдосконалення їх професійної 

компетентності через навчання їх новим знанням, умінням, а також розвиток професійно 

значущих якостей та формування мотивів професійного розвитку [73; 74; 75]. 

Аналітичний огляд досвіду, висвітленого в наукових публікаціях [55; 56; 60; 73; 74; 

75; 97; 98; 102; 107; 111; 112; 130; 129; 132], а також узагальнення інформації про 
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навчально-тематичні плани, представленої на веб-порталах [169; 170; 171], дало змогу 

систематизувати актуальні напрацювання щодо розвитку ППК тренерів-викладачів, 

визначивши загальні тенденції у формах і засобах організації навчального процесу та 

змісті освіти. 

По-перше, установлено, що для курсової підготовки з підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів України характерні очна (із відривом від місця роботи) та очно-

дистанційна форми навчання. При цьому очна форма навчання з відривом від місця 

роботи є основною формою підвищення кваліфікації, а така форма навчання, як очно-

дистанційна, не набула належного поширення. 

Перспективним напрямом удосконалення курсової підготовки тренерів-викладачів 

щодо розвитку ППК тренерів-викладачів є впровадження очно-дистанційної форми 

навчання, яка, незважаючи на позитивні результати експерименту О. Петрової [132], ще 

не набула належного поширення. Її характерні ознаки: модульна структура, поєднання 

навчання на очному й дистанційному етапах, загалом надання змоги збільшити обсяг 

навчального матеріалу, засвоєного слухачами курсів. 

По-друге, можна констатувати, що розвиток будь-якої компетенції тренерів-

викладачів на курсах підвищення кваліфікації, як правило, підпорядкований 

чіткій структурно-логічній схемі, що передбачає діагностування, за результатами 

якого оцінюють базовий рівень професійних компетенцій тренера; теоретичну й 

практичну частини, у які інтегрована самостійна робота тренера-викладача. 

Завершує курсову підготовку вихідне діагностування рівня професійних 

компетенцій. 

По-третє, курси підвищення кваліфікації неможливі без методичного забезпечення. 

Найчастіше воно обмежено виданням профільними кафедрами методичних 

рекомендацій та робочих програм. 

Упровадження очно-дистанційної форми навчання диктує необхідність 

розроблення спеціальних змістових модулів, спрямованих на розвиток ППК тренера-

викладача ДЮСШ. Це також є перспективним напрямом розбудови системи підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів. При цьому модулі мають інтегрувати різноманітні 

інтерактивні форми педагогічної взаємодії: семінари, тренінги, конференції тощо. 
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На нашу думку, у разі, якщо зміст курсів підвищення кваліфікації складено за 

кредитно-модульним принципом, таке навчання є більш ефективним у контексті 

розвитку ППК слухачів курсів підвищення кваліфікації завдяки більшим можливостям в 

індивідуалізації змісту підготовки. 

Як свідчить аналіз актуального досвіду, на сьогодні основними формами реалізації 

змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації є: лекції, семінари, практичні та 

індивідуальні заняття, конференції з обміну досвідом, вхідне й вихідне комплексне 

діагностування, консультації, самостійна робота слухачів. При цьому в процесі розвитку 

ППК перевагу надано інтерактивним дидактичним формам та засобам організації 

навчання: семінарам, конференціям і тренінгам. 

У разі широкого впровадження дистанційних технологій необхідною є розробка 

методичної підтримки процесу розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ, що є ще 

одним перспективним напрямом наукових розвідок. 

Водночас для педагогічної підтримки процесу підвищення кваліфікації 

перспективним напрямом є створення навчальними закладами професійно-педагогічних 

середовищ, інтегрованих в Інтернет. При цьому розглянуті виші, у яких проводять курси 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, обмежуються створенням 

інформаційного сайту, який не передбачає систематичного оновлення інформації та 

доступу до навчальних об’єктів. 

Підсумовуючи наведені аргументи та думки професіоналів у сфері освіти дорослих 

загалом і підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ зокрема, відзначимо 

таке. 

Обґрунтовано теоретико-методологічний та методичний базис для побудови 

авторського бачення процесу розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у системі 

підвищення кваліфікації, основу якого становлять теорія освіти дорослих; концепції 

організації системи підвищення кваліфікації педагогів; особистісно-орієнтований та 

компетентісний підходи до професійного навчання. 

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

відображено рівні підготовки (кваліфікації) тренерів, а професійні характеристики 

подано з урахуванням функціональних обов’язків і етичних норм. При цьому головною 
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перевагою, що відрізняє європейську та американську системи 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. 

Аналіз представлених наукових підходів та окремих позицій дав змогу окреслити 

головні напрями оптимізації процесу підвищення кваліфікації: створення умов для 

вільного вибору тренерами-викладачами навчальних програм та забезпечення їх 

конкурентної боротьби на ринку підвищення кваліфікації; побудова педагогічних 

процесів з урахуванням індивідуального досвіду й освітніх потреб; стимулювання 

суб’єктної позиції тренерів-викладачів у виявленні творчого потенціалу та морально-

вольової позиції; визначення індивідуальних траєкторій процесу підвищення 

кваліфікації, що враховуватимуть особистісні характеристики тренера-викладача, а 

також результати аналізу труднощів, з якими він стикається у своїй професійно-

педагогічній діяльності. 

Висновки до першого розділу 

1. Зростання популярності занять фізичною культурою та спортом у суспільстві як 

засобу виховання й розвитку молодих українців в умовах дозвілля ставить на порядок 

денний питання щодо особистісних і педагогічних характеристик головних суб’єктів 

спортивно-тренувальної роботи – тренерів-викладачів. Проте, аналіз основних аспектів 

їх професійної самоідентифікації, способів професійного самовираження та 

самореалізації свідчить про надмірну сконцентрованість на спортивних досягненнях 

учнів як головній місії ДЮСШ, як наслідок, робота тренера-викладача в умовах 

невизначених педагогічних цілей, відсутності формалізованої відповідальності за 

людські характеристики юних спортсменів тощо призвела до серйозних деструктивних 

процесів, другорядного статусу тренера як модератора педагогічного процесу. 
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2. Виконаний огляд наукових джерел дав змогу констатувати, що в практиці 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів цьому недоліку не приділено уваги, перш 

за все, через недостатність громадського впливу на ДЮСШ як елемент системи 

позашкільної освіти, блокування процесів децентралізації та індивідуалізації навчання в 

системі підвищення кваліфікації. Наслідком відсутності належної уваги й операційного 

супроводу розвитку педагогічної складової професії тренера-викладача, оцінки якості її 

реалізації в повсякденній праці стала необхідність модернізації андрагогічного процесу в 

університетах, інститутах та академіях фізичної культури й спорту з метою корекції, 

стимулювання та контролю за станом розвитку педагогічної компетентності як у процесі 

підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період протягом усього професійного 

життя. 

3. Показано, що для традиційних курсів підвищення кваліфікації та методичного 

супроводу самоосвіти тренерів-викладачів у міжкурсовий період характерні зверхність 

та формальність розвитку професійно-педагогічної складової, що виявляється в суттєвих 

перешкодах як теоретичного, так і практичного характеру. Зокрема, вони детерміновані 

суперечностями між необхідністю врахування індивідуальних особливостей і 

спортивної спеціалізації слухачів курсів підвищення кваліфікації та традиційним 

характером навчання, зорієнтованого на деперсоналізованого й усередненого слухача; 

вимогами професійної діяльності тренерів-викладачів ДЮСШ до високого рівня 

сформованості навичок ефективної поведінки в конкретних педагогічних ситуаціях, а 

також психофізичних властивостей, що забезпечують реалізацію цих навичок, та 

відсутністю відповідних методичних розробок, адаптованих до умов курсів підвищення 

кваліфікації. 

4. Курсова підготовка тренерів-викладачів має низку недоліків, таких як: 

недосконалість змістовних і процесуальних засобів надання допомоги тренеру-

викладачу, що гарантують успішну педагогічну самореалізацію в професійній 

діяльності; знеособлений характер навчальної взаємодії учасників педагогічних 

процесів, що унеможливлює реалізацію індивідуальної траєкторії педагогічного 

розвитку в межах обраної професійної Я-концепції тощо. 
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Вирішення сформульованої проблеми пов’язано з розробкою цільових орієнтирів 

професійно-педагогічного розвитку тренерів-викладачів ДЮСШ шляхом моделювання 

точних результатів освіти та норм її якості. 

5. Обґрунтовано, що у світлі нормативних документів, які регламентують зміст 

вищої освіти, така робота є найбільш прийнятною в парадигмі компетентнісного 

підходу, який передбачає відображення в системному й цілісному вигляді ідеї про 

кінцевий результат навчання через надійні, валідні та операціоналізовані показники 

готовності слухачів продемонструвати відповідні компетентності й ціннісні установки 

на їх актуалізацію. 

Визначене термінологічне поле наукового дискурсу дало змогу сформулювати в 

межах обраного підходу сутність головних понятійних конструктів дисертації: 

професійно-педагогічна компетентність, підвищення кваліфікації, андрагогічний процес, 

виховання в спортивній діяльності тощо. Зокрема, під професійно-педагогічною 

компетентністю розуміємо інтегральну динамічну комбінацію знань, умінь і 

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

забезпечують здатність тренера-викладача успішно здійснювати виховання, навчання 

та розвиток юних спортсменів. 

6. Показано, що в традиціях компетентнісного підходу наведену динамічну 

комбінацію потрібно конкретизувати та операціоналізувати через здатність тренера-

викладача: цілеспрямовано формувати особистісні якості учнів у спортивній діяльності 

(виховання); управляти процесом кінестетичної та пізнавальної діяльності юного 

спортсмена, спрямованої на набуття рухових і інтелектуальних навичок (навчання); 

організовувати процес удосконалення морфологічних та психічних можливостей юного 

спортсмена (розвиток). Визначено найважливіші характеристики тренера-викладача, які 

є показниками в структурі ППК: 

– особистісний компонент: гуманність, суб’єктність, цілеспрямованість; 

– когнітивний компонент: розуміння методик розвитку рухових якостей 

спортсмена, виховних методів і цільових орієнтирів спортивного виховання, методик 

навчання фізичних вправ; 

– операційний компонент: уміння розвитку рухових якостей спортсмена, виховні 

вміння, спортивно-дидактичні уміння. 
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7. Обґрунтовано теоретико-методологічний та методичний базис для побудови 

авторського бачення процесу розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у системі 

підвищення кваліфікації, основу якого становлять теорія освіти дорослих; концепції 

організації системи підвищення кваліфікації педагогів; особистісно-орієнтований та 

компетентісний підходи до професійного навчання. 

8. Встановлено, що в країнах Європи та США діють стандарти освіти, у яких 

відображено рівні підготовки (кваліфікації) тренерів, а професійні характеристики 

подано з урахуванням функціональних обов’язків і етичних норм. При цьому головною 

перевагою, що відрізняє європейську та американську системи 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. 

9. Аналіз представлених наукових підходів та окремих позицій дав змогу окреслити 

головні напрями оптимізації процесу підвищення кваліфікації: створення умов для 

вільного вибору тренерами-викладачами навчальних програм та забезпечення їх 

конкурентної боротьби на ринку підвищення кваліфікації; побудова педагогічних 

процесів з урахуванням індивідуального досвіду й освітніх потреб; стимулювання 

суб’єктної позиції тренерів-викладачів у виявленні творчого потенціалу та морально-

вольової позиції; визначення індивідуальних траєкторій процесу підвищення 

кваліфікації, що враховуватимуть особистісні характеристики тренера-викладача, а 

також результати аналізу труднощів, з якими він стикається у своїй професійно-

педагогічній діяльності. 

 

Основні результати дослідження викладено в працях [192; 193; 194; 196; 198; 199; 

200; 201]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ДЮСШ У 

ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

У розділі викладено науково-методичні засади розвитку професійно-педагогічної 

компетентності 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 

професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ. 

 

 

2.1. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-

педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації 

 

 

Як зазначено в попередньому розділі дисертації, розвиток ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ у системі підвищення кваліфікації має здійснюватися на якісно новому рівні в 

контексті професійної діяльності з використанням індивідуального практичного досвіду. 

Утім, система підвищення кваліфікації працює з аудиторією, яка, на відміну від 

студентської, має різний рівень підготовки, різний життєвий досвід, різні світогляд і 

мотивацію. Виходячи із цього, у процесі підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ мають знаходити відображення принципи навчання дорослих (андрагогіки), а 

саме: урахування індивідуального досвіду, віку, професійного рівня та кваліфікації 

тренерів-викладачів ДЮСШ; орієнтація на розвиток індивідуальних освітніх потреб 

тренерів-викладачів ДЮСШ; створення умов для усвідомлення тренерами професійної й 

посадової перспективи, а також для вільного вибору траєкторії підвищення кваліфікації; 

стимулювання самоосвіти й самостійності особистості слухачів; пріоритет спільної 
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діяльності слухачів і викладачів; пріоритет розвитку творчого потенціалу та морально-

вольової сфери особистості слухачів. 

Реалізуючи ці принципи, викладачі курсів підвищення кваліфікації мають 

виступати експертами з навчання дорослих, організаторами спільної діяльності з тим, 

хто навчається, консультантами, натхненниками, співавторами індивідуальної 

програми навчання, гарантами комфортних умов процесу навчання, а, отже, джерелом 

розвитку знань, умінь і навичок [15, c. 114]. 

На сьогодні розроблено ефективні й доцільні засоби та методи розвитку ППК в 

курсовій підготовці [83; 126]. Однак, ці форми, методи, засоби потребують подальшого 

наукового узагальнення та систематизації. 

Результатом концептуалізації нашого задуму стала експлікація необхідних і 

достатніх організаційно-педагогічних умов розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ 

на курсах підвищення кваліфікації. 

Спираючись на визначення слова «умова» в лексикографічних працях як 

«необхідної обставини, що вможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь, 

або сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або 

здійснюється що-небудь» [21, с. 1295], а також у різноманітних наукових публікаціях 

(наприклад, [154]), де зміст цього терміна постає як «обставини, що сприяють 

формуванню професійно-важливих якостей, а також уможливлюють здійснення 

професійно корисних особистісних перетворень», у нашому дослідженні педагогічні 

умови розумітимуться як сукупність обставин (форм, засобів, методів, прийомів), що 

створюються у процесі підвищення кваліфікації тренера-викладача ДЮСШ і сприяють 

розвитку його ППК або, навпаки, гальмують цей розвиток. 

При цьому зауважимо, що позиція, з якої визначатимуться ці умови, відповідатиме 

позиції академічного персоналу науково-педагогічних працівників випускових кафедри 

академій, інститутів та університетів фізичного виховання. 

Перша умова стосується суттєвої корекції цільових установок таких колективів, які 

повільно та з великими труднощами поступово змінюються на етапі націєтворення в бік 

більшої задоволеності потреб користувачів такими послугами. Справа в тому, що  

з 90-х рр. ХХ ст. в українському освітньому просторі поступово впроваджували способи 
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ведення освітнього «бізнесу», які притаманні всьому цивілізованому світові. Досвід 

організації навчання на платній основі пройшов тривалу апробацію й у сфері освіти 

фахівців з фізичного виховання та спорту. На цей час усі без винятку університети, 

академії та інститути країни серед варіантів підготовки фахівців мають такі, що 

здійснюються на платній основі, що породжує низку додаткових «напружень» для 

педагогічних колективів у питаннях так званої «профорієнтаційної» роботи. 

Регламентована як «цілісний комплекс взаємоузгоджених інституціональних 

елементів, який має забезпечувати ефективне профорієнтаційне обслуговування різних 

категорій громадян і який охоплює: нормативно-правове підґрунтя; організаційно-

управлінську структуру, розгалужену мережу профорієнтаційних підрозділів із 

незалежним фінансовим, матеріально-технічним, кадровим, науково-методичним 

забезпеченням» [178, с. 286], профорієнтаційна робота насправді стала головною місією 

випускових кафедр та однією з основних адміністративно-організаційних проблем її 

завідувачів. 

В умовах конкуренції таких кафедр за потенційних та вже прийнятих студентів і 

слухачів освітня галузь довго потерпала від неякісної та в чомусь деструктивної 

політики навчальних закладів, у якій пріоритетом стала фінансова стабільність та 

заможність вишу, а задоволеність клієнтів передбачала мінімальне навчальне 

напруження. Така проблема майже не торкнулась системи підвищення кваліфікації 

діючих педагогів країни, адже навчання до останнього часу тривало, як правило, в 

інститутах післядипломної освіти безоплатно, з виконанням достатньо 

зарегламентованої процедури, яка повторювалася раз на 5 років у випадку педагогів 

загальноосвітніх шкіл та раз на 4 роки у випадку діючих тренерів-викладачів ДЮСШ. 

Між тим, ринок освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації останнім часом 

починає формуватися під впливом ідей академічної незалежності вищих навчальних 

закладів та взаємної потреби відформатувати його патерни, що не влаштовують як 

користувачів педагогічних послуг, так і організаторів інноваційних програм. 

Одним із стимулювальних факторів такого формування вважаємо популярність 

неформальних видів освіти, що демонструють позитивну динаміку зростання й 

поступово екстраполюються з економічно розвинених середовищ: банківської справи, 
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потужних фінансових підприємств різних галузей народного господарства, де прибуток 

організацій максимально залежить від якості праці їх співробітників. Такі установи та 

організації інтенсивно користуються послугами незалежних тренінгових компаній або 

компетентних бізнес-тренерів, що поступово набувають професійно-педагогічно 

авторитету й активно представлені у віртуальному середовищі. 

Відійшовши від академічного типу педагогічної роботи, такі особи швидко 

модифікували викладацьку професію під потреби фінансово заможних клієнтів, 

виконуючи атрактивну функцію в освітньому середовищі та стимулюючи випускові 

кафедри до спроб запровадження окремих елементів неформальної освіти в практику 

викладацької й профорієнтаційної роботи. Більшість науково-педагогічних працівників 

сприймає її, з одного боку, як додаткове навантаження, що потребує специфічних 

навичок, а з іншого – як інтегральну діяльність з надання допомоги в професійному 

самовизначенні різних категорій майбутніх фахівців (майбутніх студентів) та 

підживленні розвитку різних необхідних компетентностей, якщо йдеться про діючих 

професіоналів. 

Розгляд існуючих пропозицій на неформальному ринку освітніх послуг свідчить 

про відсутність інтересу українських тренінгових компаній до цієї категорії 

професіоналів. З огляду на рівень заможності тренерів-викладачів ДЮСШ, специфічні 

цілі праці та традиції формалізованого ставлення до процесу власного 

самовдосконалення, така ситуація могла б залишатися й далі в стані стагнації та 

занепаду, але останнім часом разом зі зростанням активності навчальних закладів щодо 

розширення варіантів освітнього «бізнесу» вищі навчальні заклади здійснюють спроби 

сформувати цікаві пропозиції поза межами академічного навчання на засадах вільного 

вибору навчальних програм потенційними клієнтами. 

На користь такої справи виступає політика держави зі збільшення академічної 

незалежності закладів освіти, транслювання європейського досвіду її організації та 

ціннісних установок тощо. 

За таких умов серед методів так званої профорієнтаційної роботи, а, по суті, 

рекламної, надихаючої, мотивувальної праці викладачів, завідувачів кафедр, 

співробітників профорієнтаційних відділів університетів, з’являються такі, що вперше 
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проходять апробацію як інноваційні способи залучення студентів і дорослих слухачів до 

навчання. 

Створюється договірна база співробітництва з установами й працівниками органів 

місцевого самоврядування, що мають вплив на формування громадської думки та 

популярності професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації діючих 

професіоналів за спеціальностями кафедри. 

Процедура «запуску» такої співпраці виглядає зазвичай так. У листах до 

відповідальних осіб завідувачі кафедри звертаються з пропозицією розглянути 

можливість навчання або підвищення кваліфікації за спеціальностями кафедр, 

одночасно доводячи до відома «лідерів думок» таке: 

– кадровий склад, який здійснює навчальну роботу; 

– переваги програм та форм навчальної взаємодії (як правило, декларують, що 

майстер-класи, тренінги, різноформатні лекції й семінари за фахом ведуть науковці з 

великим емпіричним досвідом); 

– перелік осіб, що вже здобули дипломи або свідоцтва, серед яких можуть бути 

відомі професіонали; 

– перспективи підвищення кваліфікації для займання нових посад або підвищення 

якості трудової діяльності тощо. 

Як варіанти наближення лідерів професійних співтовариств і менеджерів освітніх 

закладів можуть бути використані також можливості проходження практик та 

стажування на безкоштовній основі; обмін новою інформацією про діяльність установ; 

аналіз професійних труднощів робітників галузі й навчальних труднощів студентів, 

слухачів. 

У цьому сенсі форми взаємопроникнення та зрощення закладів вищої освіти й 

суб’єктів реального сектору в світі набувають значення, іноді забезпечуючи прогрес у 

розбудові громадянського суспільства, а такі інститути, як «піклування», «меценатство» 

та інші важливі способи взаємодії, на нашу думку, є актуальними й у сучасній Україні. 

Прикладом такої взаємодії може стати організована на базі Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя) взаємозбагачувальна діяльність науково-педагогічного 

персоналу кафедр та фахівців різних галузей, зокрема галузі «Фізична культура та 
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спорт». Призначення досвідчених практиків  керівниками курсових, дипломних та 

магістерських досліджень, консультування викладачами кафедр діючих тренерів-

викладачів з питань оцінювання якості діяльності ДЮСШ, участь у проведенні спільних 

наукових досліджень та практичних заходів, надання допомоги в працевлаштуванні 

випускників – це лише невеликий перелік заходів, які сприяють підвищенню якості та 

популяризації освітніх послуг. 

Кафедри університету щорічно проводять організаційні збори потенційних клієнтів 

із запрошенням випускників минулих років, готуючи емоційно насичену святкову 

програму, урочисте вручення дипломів, свято першого дня навчання тощо. 

Загалом вважаємо найімовірнішою причиною «профорієнтаційного» успіху кращих 

університетів країни оптимістичне, якісне, особистісно зорієнтоване викладання, яке 

потребує, перш за все, розуміння потреб дорослої людини, унікальності кожного 

випадку звернення до навчальних програм. 

Ці причини, викладені аргументи та наведені в розділі 1 дисертації позиції щодо 

розвитку системи підвищення кваліфікації діючих тренерів-викладачів у світі й Україні 

дають підстави для логічного висновку про необхідність та ефективність популяризації 

значення ППК для фахівців ДЮСШ, залучення їх до вибору сфокусованих на 

педагогічній складовій програм за допомогою традиційних та інноваційних засобів їх 

актуалізації. 

Таким чином, забезпечення усвідомленого вільного вибору слухачами 

сконцентрованої педагогічно зорієнтованої навчальної програми підвищення 

кваліфікації засобами актуалізації та популяризації її професійних перспектив є першою 

організаційно-педагогічною умовою розвитку ППК тренерів-викладачів у процесі 

підвищення кваліфікації. 

Безпосередньо або опосередковано таке забезпечення входить до порядку денного 

роботи випускових кафедр в прямому або латентному вигляді із часів запровадження 

платних освітніх послуг в Україні. 

Статистичні звіти про виконання організаційної й профорієнтаційної роботи 

випускових кафедр фізичного виховання та спорту Класичного приватного 

університету, Запорізького національного університету, Запорізького національного 
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технічного університету та інших відомих і шанованих у країні закладах підтверджують 

цю тезу. Серед заходів, які найчастіше зустрічаються в зазначених документах, 

домінують такі: створення власної веб-сторінки на сайтах закладів; виготовлення 

рекламної продукції з наданням інформації про умови та місію навчання (підвищення 

кваліфікації); інструктаж осіб, які можуть вступити в попередній контакт з можливими 

клієнтами (лаборанти, секретарі, члени приймальної комісії); обговорення та поради 

щодо налагодження конструктивного діалогу; візит до посадовців, які мають вплив на 

потенційних клієнтів магістратури, з пропозицією щодо співпраці та спільних дій; 

створення й розсилка листів від імені керівників та учасників процесу підвищення 

кваліфікації; створення рекламної відеопродукції сумісно з відділом маркетингу; 

телефонні переговори з директорами ДЮСШ; підготовка та проведення випускних 

зустрічей слухачів; оформлення приміщень кафедр, факультетів та інститутів 

фотографіями видатних випускників, плакатами, девізами тощо; мотивувальні виступи з 

інформацією про перспективи підвищення кваліфікації в організаціях, які мають 

стосунок до спортивно-фізкультурної індустрії тощо. 

Отже, презентована організаційно-педагогічна умова виконує 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, поширення тенденції до прозорості, відкритості, поступового наближення 

освітньої галузі до патернів сфери послуг. 

Її реалізація співвідноситься з підготовчою роботою науково-педагогічних 

колективів та ґрунтується на його специфічній організаційно-мотивувальній роботі з 

популяризації програми курсів підвищення кваліфікації для тренерів-викладачів, як 

правило, на методичних семінарах ДЮСШ, висвітлення переваг навчання під час 

публічних заходів (спортивних змагань, зібрань колективу, конференцій). 

Найбільш ефективними методами стимулювальної роботи, що можуть бути 

використані, крім презентацій, є організаційно-настановчі збори, де слухачі 

знайомляться з викладачами, загальним баченням організації курсів підвищення 

кваліфікації. 
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Розглянувши аспекти підготовчої роботи, що передує безпосередньому навчанню в 

університетах, академіях, інститутах та на факультетах фізичного виховання і спорту, 

перейдемо до опису авторського задуму щодо наступної частини побудови 

педагогічного процесу, коли усвідомлене рішення про вибір тренерами-викладачами 

ДЮСШ сконцентрованої педагогічно зорієнтованої програми підвищення кваліфікації 

прийнято. 

Висвітлення першої необхідної обставини успішності звернення тренерів-

викладачів до закладів освіти, де здійснюється підвищення кваліфікації, дає змогу 

перейти до опису та деталізації іншої важливої частини андрагогічного процесу – 

процедури вступу й адаптації дорослої людини в навчальному середовищі. 

Причини для її корекції та уточнення в межах вступної кампанії досить ґрунтовно 

висвітлено в роботі А. Сватьєва, який демонструє поширений недолік традиційної 

системи прийому студентів до навчання за напрямом підготовки «Спорт», а саме 

дегуманізований, формальний характер, відсутність інтересу до особистості 

майбутнього студента, створення неспецифічно агресивної атмосфери вступного 

змагання [158]. 

Автор констатує, що включені та зовнішні спостереження за вступною компанією 

протягом 15 років дали змогу довести цю думку щонайменше через відсутність будь-

якої «творчої» складової під час творчого конкурсу, що є нонсенсом; послаблення 

сепаративної функції вступного випробування за рахунок контрактних форм навчання; 

відсутність установки на цілеспрямований пошук талановитої з педагогічної точки зору 

молоді; відсутність будь-якої суб’єктивної або об’єктивної оцінки попередньої 

придатності абітурієнта для обраної професії [158]. 

Така ситуація, на нашу думку, але в більш комфортному варіанті повторюється під 

час проведення курсів підвищення кваліфікації діючих тренерів-викладачів. Саме тому 

звернення до інноваційних пропозицій А. Сватьєва щодо організації навчання студентів 

на цьому етапі дає змогу припустити конструктивність екстраполяції та адаптації таких 

думок. 

Підкреслимо цінність і важливість перших безпосередніх контактів представників 

академічного середовища з тренерами-викладачами та використання процедури першої 
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співбесіди з метою побудови комфортних, довірливих стосунків і виявлення 

професійно-педагогічних потреб. 

Доведення перспективності додаткового використання індивідуальної фахової 

співбесіди з абітурієнтами, відео- та фотозйомки процедури вступного конкурсу, 

фіксації особистих даних тренера, графіків і місця роботи в ДЮСШ спортом А. Сватьєв 

здійснює, виходячи з низки важливих аргументів: 

– по-перше, цей захід створював необхідну атмосферу зацікавленості й поваги до 

вибору життєвого шляху людини; 

– по-друге, він дав змогу отримати попередню інформацію про його спортивні та 

професійні (педагогічні) амбіції; 

– по-третє, він дав можливість закласти основи налагодження швидкого зворотного 

зв’язку та колективної взаємодії через фіксування мобільних телефонів та e-mail 

контактів; 

– по-четверте, він дав можливість зафіксувати важливу подію в житті кожної 

людини та зберегти її на плівці [158]. 

Беручи зазначену позицію як важливий акцент на початку процесу підвищення 

кваліфікації, наступним доцільним засобом продовження роботи вважаємо вхідний 

моніторинг розвитку ППК. 

Вхідний моніторинг передбачає виявлення труднощів професійного розвитку 

тренерів-викладачів ДЮСШ щодо їхньої ППК. У його межах використовують такі 

методи: 

– анкетування – вербально-комунікативний метод, у якому як засіб для збору 

відомостей від респондента використовують спеціально оформлений список запитань – 

анкету; 

– стандартизоване інтерв’ю – метод отримання інформації про розвиток якоїсь 

професійно-педагогічної якості, що являє собою різновид спілкування між двома й 

більше особами, у якій інтерв’юер ставить запитання своїм співрозмовникам та отримує 

від них відповіді [85, с. 258]. 

Метою анкетування є визначення пріоритетних питань, пов’язаних з розвитком 

ППК. Його результатом є інформація щодо пріоритетних дій з розвитку ППК 
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конкретного тренера-викладача на курсах підвищення кваліфікації. За нашим задумом, 

на основі анкетування методист курсів визначатиме ступінь активності тренера в 

педагогічному саморозвитку в міжкурсовий період за такими параметрами: кількість 

часу, який тренер витрачає на самопідготовку; кількість заходів з підвищення 

кваліфікації, у яких тренер брав участь самостійно; загальний рівень інтересу до питань 

ППК тощо. 

Мета інтерв’ю полягає у сприянні усвідомленню тренером труднощів свого 

професійного розвитку в контексті розвитку ППК. Проведення інтерв’ю покладається на 

одного з викладачів, які безпосередньо пов’язані з організацією курсів підвищення 

кваліфікації. 

За підсумками інтерв’ю з методистом, враховуючи результати анкетування, 

розробляється траєкторія розвитку ППК конкретного тренера на курсах підвищення 

кваліфікації. Ця траєкторія розкривається у формі конкретних рекомендацій з наданням 

тренеру-викладачу умовного професійного статусу: або «експерт» (який може обирати 

пріоритетні для себе форми андрагогічної взаємодії на курсах підвищення кваліфікації й 

до обов’язків якого входить поширення свого професійного досвіду), або «стажист» 

(який повинен брати участь у всіх запланованих заходах курсової підготовки) [85]. 

Крім того, у ході визначення індивідуальних траєкторій процесу підвищення 

кваліфікації передбачено застосування авторського діагностичного комплексу з метою 

визначення рівня розвитку ППК тренерів-викладачів. 

Індивідуальна траєкторія розвитку є одним із найважливіших інструментів 

підвищення кваліфікації тренера-викладача, що містить детальну інформацію про його 

сильні та слабкі сторони, заходи й методи, які можуть значно покращити його 

професійні характеристики. 

Індивідуальна траєкторія розвитку тренера-викладача розробляється для кожного 

окремо з метою об’єднання зусиль педагогічного колективу та тренерів-викладачів в 

аспекті розвитку ППК. 

Під час створення індивідуальної траєкторії потрібно приділити увагу розробці 

конкретних навчальних стратегій і підходів, а також системи додаткових послуг, які 

дадуть тренеру-викладачу змогу успішно засвоїти андрагогічну програму під час 

аудиторної та практичної роботи на робочому місці. 
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Зазвичай в індивідуальній траєкторії розвитку тренера-викладача відображено такі 

компоненти: 

1. Інформація про тренера-викладача загального характеру: ім’я, вік, адреса, 

телефон, прізвища керівників та методистів ДЮСШ, виявлені порушення в педагогічній 

діяльності, дата зарахування до роботи в ДЮСШ, термін дії свідоцтва про підвищення 

кваліфікації. 

2. Поточний рівень ППК, зокрема відомості про окремі компетентності, зафіксовані 

під час спостережень і досліджень: уміння тренера-викладача, сильні якості, стиль 

організації тренувальних процесів (особливо якщо один зі стилів домінує), чого тренер-

викладач не вміє робити, у чому йому потрібна допомога тощо. Крім того, у траєкторії 

має бути зазначено, що турбує тренера-викладача, а також інформація про вплив 

деструктивних факторів на професійну діяльність тренера-викладача, його здатність 

успішно її здійснювати. Усі ці відомості мають бути максимально точними, оскільки 

вони є підґрунтям для подальшої розробки завдань. 

3. Цілі й завдання. Саме вони мають допомогти тренеру-викладачу опанувати певні 

знання та вміння, сформувати нові ціннісні установки й способи мислення. Вони мають 

відповідати поточному рівню розвитку ППК тренера-викладача. У визначенні цих цілей 

і завдань беруть участь усі особи, причетні до роботи з тренером-викладачем: 

методисти, тьютори, викладачі. 

У такій ситуації цілі визначають як твердження про бажаний результат у майбутній 

професійній діяльності на робочому місці. Вони можуть стосуватися знань, умінь, 

професійної поведінки й мають бути чітко сформульованими, висловленими через 

позитивні твердження, зрозумілими всім, хто їх обґрунтовував. 

Одночасно завдання – це необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої мети, 

написані зрозумілим текстом з розподілом відповідальності та сфер впливу кожного 

суб’єкта підтримки й супроводу тренера-викладача під час його самостійної роботи над 

собою. 

Цілі мають бути визначені в усіх сферах, де спостерігається відставання в рівні 

розвиненості ППК (інтелектуальному, соціальному та емоційному сенсі тощо). 
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4. В індивідуальній траєкторії розвитку тренера-викладача мають бути передбачені, 

у разі потреби, заняття з відповідними фахівцями (психотерапевтом, психологом, 

логопедом тощо). Викладачі та фахівці працюють над інтегруванням додаткових послуг 

у навчальний процес системи підвищення кваліфікації. Іноді тренер-викладач потребує 

більш інтенсивних або особливих послуг, які можуть надаватись лише у відповідному 

середовищі. В індивідуальній траєкторії розвитку мають бути визначені кількість і 

тривалість занять фахівців з тренером-викладачем. 

5. Розробляючи індивідуальну траєкторію, необхідно звернути увагу на необхідне 

облаштування освітнього середовища для впевненого користування засобами 

дистанційного зв’язку з модераторами андрагогічного процесу, використання належних 

навчальних методів, урахування віку, когнітивного та операційного потенціалу тренера-

викладача. 

6. Зазвичай індивідуальну траєкторію розвитку розробляють на період підвищення 

кваліфікації (3 місяці) та корегують після завершення навчання. Однак, суб’єкти 

андрагогічного процесу можуть у будь-який момент запропонувати провести збори, щоб 

модифікувати окремі позиції в траєкторії. Це може виявитись необхідним, наприклад, 

якщо: 

– тренер-викладач швидко досяг поставленої мети; 

– у тренера-викладача виникають труднощі при досягненні поставлених цілей; 

– надійшли прохання відкоригувати окремі позиції підвищення кваліфікації; 

– у тренера-викладача виникають проблеми з групою та власним станом 

задоволення під праці. 

На нашу думку, розробку індивідуальної траєкторії потрібно починати одразу після 

зарахування тренера-викладача на навчання та закінчення процедур попереднього 

тестування за обраними методиками. 

7. Невід’ємною складовою процесу розробки індивідуальної траєкторії розвитку 

ППК тренера-викладача є оцінювання та збирання відомостей про його професійні 

успіхи. При цьому можна збирати різні види інформації щодо професійно-педагогічної 

діяльності педагога, результати спостережень, контрольні листки, описи поведінки в 

складних педагогічних ситуаціях, результати порівнянь з типовим рівнем розвитку ППК, 

результати тестів тощо. 



95 
 

Через визначений у навчальному плані підвищення кваліфікації час тренер-

викладач та інші учасники андрагогічного процесу оцінюють успіхи в реалізації 

траєкторії, визначають її ефективність, діляться інформацією з іншими колегами-

тренерами й обговорюють її. За потреби модератори та учасники андрагогічного 

процесу можуть ініціювати проведення зборів ще до закінчення терміну дії 

індивідуальної траєкторії. 

Відомості про прогрес тренера-викладача є найбільш сильним засобом 

популяризації програми навчання, що потребує розповсюдження через мережу Інтернет 

у соціальних групах професійного співтовариства. 

Індивідуальні траєкторії розвитку можуть мати будь-який вигляд та форму. 

З визначенням індивідуальних траєкторій розвитку професійно-педагогічної 

майстерності асоціюється й інструктивно-методичне заняття, на якому слухачі 

знайомляться з організацією та порядком підвищення кваліфікації; змістом навчального 

процесу; порядком проведення вхідного й вихідного комплексного діагностування, 

конференції та іншими аспектами курсової підготовки [152, с. 113]. 

На цьому занятті слухачі отримують методичні матеріали в електронній формі з 

необхідними коментарями. 

Відзначимо, що на курсах підвищення кваліфікації пріоритет віддаватиметься 

обміну інформацією в електронному вигляді. Зокрема, через мобільні цифрові пристрої 

здійснюватиметься передача й отримання навчальних матеріалів між слухачами курсів, а 

також між викладачами та слухачами. При цьому разом з електронними варіантами 

передбачено використання «паперових» носіїв інформації. 

Таким чином, другою організаційно-педагогічною умовою розвитку ППК є 

розробка індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації на основі якісного 

аналізу тренерського досвіду, педагогічних утруднень та особистісно-професійних 

характеристик тренера-викладача. 

Її об’єктивація співвідноситься з пошуком варіантів педагогічної 

самоідентифікації та корекції неефективних життєвих і професійних ціннісних 

установок, моделювання ідеї тренера-викладача про себе в майбутньому на 

початковому етапі підвищення кваліфікації. Така робота, по суті, підсумовує весь 
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досвід тренерської діяльності слухачів, виділяючи необхідні напрями 

самовдосконалення, модифікації професійної поведінки тощо. 

За авторським задумом, основні методи, що забезпечать виконання другої 

організаційно-педагогічної умови, випливають із необхідності проведення вхідного 

аналізу й подальшого моніторингу рівня ППК, що включає анкетування, співбесіду та 

розробку індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації. 

Наступним логічним кроком побудови педагогічного процесу є реалізація 

індивідуальних траєкторій розвитку ППК на основі оптимізації процесу засвоєння 

тренером-викладачем змісту теоретичного блоку курсів підвищення кваліфікації. 

За нашим задумом, формування й розвиток професійно-педагогічних уявлень 

тренерів-викладачів ДЮСШ пов’язані з упровадженням специфічних форм і засобів, 

структурно інтегрованих у спеціальні тематичні блоки. 

У нашому дослідженні визначено дві змістові лінії, під якими розуміємо елементи 

освітнього процесу, навчального курсу або дисципліни, які структурують навчальний 

матеріал у відповідних зв’язках і співвідношеннях. 

Основою для визначення таких ліній виступили ключові компетентності в складі 

ППК, спираючись на які, ми виділили теоретичну й практичну змістові лінії підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів. Кожна з них матиме відображення в складі окремого 

тематичного блоку. 

Засвоєння змісту відповідних тематичних блоків пов’язано з такими формами та 

засобами навчання, які мають інтерактивну основу: лекції-презентації, лекції-прес-

конференції, семінари тощо.  

Зокрема, стимулювання інтересу до набуття та вдосконалення знань, що 

асоціюються з ППК, пов’язано нами з лекціями-презентаціями, які передбачають 

паралельний супровід інформації в усній та аудіовізуальній формах. Читання такої лекції 

передбачає розгорнуте коментування та обговорення підготовлених візуальних 

матеріалів, які забезпечують систематизацію наявних знань [25, c. 6].  

Навчальний матеріал на лекції-презентації можна подавати у вигляді великої 

кількості взаємопов’язаних і взаємозалежних блоків, що містять структуровану 

інформацію про найважливіші питання теми. У процесі сприйняття слухачами 
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інформації з екрана один блок змінюється іншим. Кожен з них має свою назву 

відповідно до плану лекції [25, c. 6]. 

Пошук необхідних акцентів підготовки, які б задовольняли важливі положення 

андрагогічного процесу сучасності, привів нас до висновку про необхідність звернення 

до позицій А. Сущенка [176], у роботі якого сформульовано специфічні принципи 

побудови навчальної взаємодії на курсах підвищення кваліфікації, що відповідають 

авторській концепції гуманізації педагогічної діяльності, і незначної їх модифікації. 

Перший принцип – добровільної участі в підвищенні кваліфікації, згідно з яким 

випадки примусового навчання тренерів-викладачів під впливом адміністративного 

тиску або інших форм мотивації «запобігання невдачі» (за А. Маслоу) практично 

неможливе. При цьому допускається негативне ставлення тренерів-викладачів до 

навчання, відмова брати участь у професійній підготовці, але недопустимі будь-які 

санкції із цього приводу: позбавлення професійних прав, зниження заробітної плати або 

навантаження тощо. 

Наступний принцип – принцип індивідуальної мотивації та особистої 

привабливості мети, згідно з якою кожен тренер-викладач має знайти в процесі 

підвищення кваліфікації свій унікально індивідуальний смисл навчання, хоча фахівці 

інститутів та факультетів можуть використовувати схожі емоціогенні та сугестопедичні 

засоби. 

На думку А. Сущенка, опора на домінуючу мотивацію тренера-викладача швидко, 

на рівні фізіологічної потреби, має детермінувати підсилення їх цілеспрямованості в 

процесі інтелектуальної співпраці й емоційної співтворчості. 

З попереднього принципу випливає наступний – принцип отримання задоволення 

від самого процесу навчання. Намагаючись на високому рівні утримувати інтерес 

тренера-викладача до реалізації свого педагогічного потенціалу в професійній 

діяльності, потрібно розуміти, що комфортний перебіг андрагогічного процесу 

неможливий, якщо слухачі не відчувають приємних емоцій та не отримують 

позитивного враження від окремих епізодів та навчання загалом [176]. 

Ще однією важливою позицією, яка визначає необхідні установки на організацію 

андрагогічного процесу, є його побудова на засадах експерименту (дослідницький 
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принцип). Такий підхід до навчання тренерів-викладачів у процесі підвищення 

кваліфікації ґрунтується на ідеї про те, що не тільки спортивна, а й педагогічна 

діяльність тренера-викладача – постійний експеримент, що має здійснюватися за його 

логікою [176]. 

Дійсно, незважаючи на можливість технологічного підходу до своєї професії, 

робота й життя загалом тренера-викладача – це довготривалий пошук власних 

технологій, який завжди супроводжується, як мінімум, особистим бажанням діяти та 

потребою суспільства в таких діях. Таке бачення тренерської діяльності додатково 

спонукає до рефлексії й визначає впевненість у їх здатність, долаючи соціальні 

негаразди та генетичні зумовленості, вчитися вірити в себе, адже успіх у багатьох 

справах, особливо спортивній, де є людський фактор, залежить від твердої віри в себе, 

що не підлягає будь-яким сумнівам [176]. 

Інший принцип, якому має відповідати андрагогічний процес для забезпечення 

активної взаємодії суб’єктів навчання, – інтеграції тренерської діяльності й постійного 

безперервного навчання. Як вважає А. Сущенко, можна стверджувати, що найближчим 

часом постійність у надбанні знань і їх синтез з педагогічною діяльністю – ці два 

процеси зіллються в єдиний, оскільки тримати рівень професійної майстерності на 

висоті без постійного інформаційного й почуттєвого наповнення стане неможливо [176]. 

Дійсно, характерне для минулого короткочасне стажування тренерів-викладачів 

поза межами ДЮСШ, як показують результати наших пілотажних досліджень, має 

суттєві недоліки, про які йшлося в попередніх розділах дисертації. На нашу думку, 

підвищення кваліфікації поступово трансформуватиметься в бік його поєднання з 

неформальною освітою, яка зазвичай здійснюється на платній основі, а отже, підпадає 

під закони існування сфери послуг. 

У цьому сенсі сфера неформальної освіти (по суті, сфера ніким не регламентованих 

освітніх послуг) значно випереджає систему освіти в аспекті стимулювання професійної 

й особистісної активності суб’єктів взаємодії. Традиційними для неформальної освіти є 

використання емоційно надихаючих способів впливу на свідомість людини, побудова 

відвертого діалогу між учасниками навчання, глибоке та емпатичне ставлення до 

проблем людини і її майбутнього. 
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В умовах рефлексивного середовища та обміну досвідом, яке створюється 

безпосередньо в андрагогічному процесі, особистісне визначення й усвідомлення своєї 

екзистенційної місії кожним тренером-викладачем мають стати тими смислотвірними 

процесами, у яких професійні потреби тренерів-викладачів збігаються з особистісними 

потребами. 

Аргументами на користь обміну слухачів педагогічним досвідом виступили такі 

міркування: 

– відповідно до принципів навчання дорослих (див. підрозділ 1.3 дисертації), 

слухачі мають відчувати свою особистісну значущість і провідну роль у процесі 

навчання, максимальне врахування власних професійних запитів, потреб та інтересів. 

Обмін досвідом дає змогу цілком задовольнити цю вимогу, зокрема підвищити статус 

слухачів як суб’єктів навчання; 

– обмін досвідом дає змогу повною мірою використати педагогічний потенціал 

неформального взаємонавчання, адже зазвичай значну частину професійно важливої 

інформації тренери отримують  саме від колег. 

У традиційних форматах вищої школи є сенс представляти такий досвід на 

відкритих семінарах відповідних кафедр, де братимуть участь науково-педагогічні 

працівники вишу, слухачі курсів, а також запрошені провідні вчені та фахівці з обраних 

проблем. На них відбуватиметься обговорення попередньо підготовлених доповідей 

слухачів з актуальних проблем їх професійної діяльності. При цьому тема семінару 

визначатиметься відповідно до поточних інтересів слухачів. 

Важливою умовою розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ на таких семінарах є 

інтеграція набутих знань і вмінь слухачів у логіці майбутньої педагогічно-професійної 

діяльності шляхом упровадження системи квазіпрофесійних та навчально-професійних 

індивідуалізованих тренінгів. 

Актуальність створення цієї умови детермінована тим, що ППК як професійна 

якість може розвиватися лише в разі контекстного забарвлення відповідного 

педагогічного (андрагогічного) процесу. Якщо ж це не забезпечується, набуті знання, 

уміння та навички не матимуть «професійного забарвлення», а отже, не будуть 

корисними в професійній діяльності. 
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Іншими словами, ми виходимо з того, що теоретичні здобутки залишаться мертвим 

вантажем, якщо їх не пов’язати з реальними ситуаціями та умовами професійної 

діяльності. Своєрідним «полігоном» для розвитку педагогічної компетентності тренерів-

викладачів є практичні заняття, присвячені засвоєнню інноваційних методик 

педагогічного процесу [25, с. 7]. 

Отже, інтеграція набутих знань і вмінь у логіці професійно-педагогічної діяльності 

передбачає роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації на практичних заняттях, у 

ході яких формуються вміння й навички використання в професійній діяльності 

теоретичних положень, висвітлених на лекціях. 

Провідним засобом інтеграції набутих знань і вмінь слухачів у логіці педагогічно-

професійної діяльності є кейс-технологія. 

Метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, який належить до неігрових 

імітаційних активних методів навчання, полягає в аналізі й пошуку шляхів розв’язання 

реальних або гіпотетичних ситуацій, результатом якого є оцінка запропонованих 

алгоритмів і прийняття в контексті поставленої проблеми найкращого рішення [49]. 

При цьому ефективний аналіз ситуації, а також вироблення спільними зусиллями 

практичного рішення стають можливими тільки в групі зі встановленою системою 

міжособистісних відносин, спрямованих на спільне збагачення учасників новим 

особистісним досвідом [85, c. 247]. 

Представлені методи андрагогічної роботи надають можливість зібрати та 

проаналізувати суб’єктивну інформацію про професійно-педагогічні проблеми й 

труднощі тренерів-викладачів, класифікувати їх за рівнем деструктивного впливу, 

обмінятися вдалими інноваційними знахідками та поглядами. 

Ще одним засобом інтеграції набутих знань і вмінь слухачів у логіці педагогічно-

професійної діяльності, слідом за В. Орел, вважаємо рольові ігри [124]. 

Рольові ігри в нашому дослідженні розглянуто як засіб створення умов для 

виконання тренерами-викладачами професійних ролей у гіпотетичних педагогічних 

ситуаціях, можливих у навчально-тренувальному процесі ДЮСШ, з метою своєрідного 

напрацювання навичок ефективної педагогічної поведінки. 
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Згідно з В. Баркасі та А. Марковою, у процесі таких ігор відбувається збагачення 

кожного учасника новими уявленнями про себе, про свою професійну компетентність в 

умовах свободи «рольового маневру» [8; 105]. Доцільність використання імітаційних 

ігор у підготовці педагогічних кадрів обґрунтовано й у працях В. Баркасі [8], 

К. Змієвської [67] та ін. Імітаційні ігрові методи, за нашим задумом, допомагатимуть 

тренерам-викладачам удосконалити навички виконання специфічних професійних дій, 

пов’язаних із контролем за своєю поставою, голосом, мовленням, виразом обличчя 

тощо. Очікуємо, що, набуваючи в процесі такої гри відповідних знань і розвиваючи при 

цьому практичні вміння, тренер-викладач опанує педагогічну діяльність на новому рівні. 

Аналіз досліджень, проведених останнім часом у сфері освіти дорослих (див. 

підрозділ 1.3 дисертації) [14; 23; 65; 66; 76; 85; 100; 116; 118; 122; 137; 145; 161], дає 

змогу зробити висновок, що найбільш перспективним засобом побудови андрагогічних 

процесів під час очної зустрічі тренерів-викладачів з викладачами університетів є 

інтерактивні методи, які мають у своїй основі спільну діяльність, що здійснюється 

засобами комунікації. 

Інтерактивні технології завдяки своїй особливій енергетичній атмосфері є 

способом навчання, який рідко набридає та в руках майстрів педагогічної справи 

набуває особливої синергії. Зазвичай створюються ситуації, в яких людина 

самовиражається цілісно в максимально наближеній до реальності обстановці, що 

має в десятки разів більше інтеракцій під час навчального заняття, ніж під час 

традиційних лекційних або практичних занять. В таких ситуація тренер-викладач 

набуває досвіду командної роботи в різних ролях та соціальних статусах.  

Відомо, що інтерактивне навчання має пошукову природу. Тому тренер-

викладач, який поставлений в умови значного когнітивного напруження, 

необхідності здійснення мисленнєвих операцій для пошуку відповідей щодо 

проблемних ситуацій, обов’язково набуде навичок креативності, критичного 

мислення, що екстраполюються в подальшу професійно-педагогічну діяльність.  

Інтерактивні технології навчання здатні підготувати тренера-викладача до 

подальшого перманентного самовдосконалення в професійно-педагогічній 

діяльності та використання феномена інтерактивності в тренувальному процесі. 
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З огляду на ментальну закритість деяких тренерів-викладачів через 

специфічність професійного буття, віку або рис характеру, саме інтерактивне 

навчання здатне стати детонатором народження нових способів комунікацій та 

самовираження. 

Таким чином, інтерактивне навчання цілком відповідає пошуковій природі 

розвитку ППК тренерів-викладачів та забезпечить швидкі темпи її інтеріоризації. 

Отже, третьою умовою розвитку професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ є забезпечення взаємного інтелектуального та емоційного 

збагачення слухачів і викладачів курсів засобами інтерактивних педагогічних 

технологій. 

Наступний крок у побудові стратегії підвищення кваліфікації в інноваційній версії 

полягає в пошуках можливостей запровадження в практичну діяльність тренерів-

викладачів інформації та ціннісних установок, отриманих ними під час навчання. У 

межах зазначеного завдання ще одним засобом розвитку ППК на курсах підвищення 

кваліфікації виступатиме цілеспрямована й корегована самостійна пізнавальна 

діяльність тренерів-викладачів ДЮСШ безпосередньо на робочому місці. 

За формою ця діяльність являє собою, з одного боку, підтриману науково-

педагогічними працівниками, керовану самостійну роботу в умовах реального 

тренувального процесу, а з іншого – експериментально-пошукову діяльність, що дає 

змогу зробити власні висновки в аспекті можливостей та доцільності розширення 

арсеналу формувальних впливів педагогічної складової професійної діяльності. 

Авторський задум побудови андрагогічного процесу на цьому етапі підвищення 

кваліфікації передбачає інтенсивну науково-консультаційну допомогу тренеру-

викладачу на його робочому місці, що суттєво підвищує складність завдання для групи 

тьюторів, викладачів і модераторів навчання. При цьому дистанційне спілкування та 

навчальна взаємодія залишаються важливим елементом інформаційного середовища 

курсів підвищення кваліфікації. 

Додаючи до словосполучення «самостійна робота» прикметник «дистанційна», 

передбачаємо, що вона виконується на дистанційному етапі курсової підготовки поза 

межами будь-якого окремого курсу або спецкурсу. В основу змісту цієї самостійної 
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роботи покладено дидактичні матеріали, розроблені кафедрами (наприклад, 

представлені авторські методичні рекомендації [25]). 

В умовах швидкої інформатизації суспільства ця робота може проходити в будь-

яких місцях, де є доступ до Інтернету, у той час, коли тренер-викладач визначить для 

себе як комфортний. 

Серед засобів, що швидко занурюють тренера-викладача в самостійну діяльність, 

на нашу думку, варто обирати ті, що мають професійно-творчий та насичено 

когнітивний характер. 

Важливою особливістю педагогічного супроводу експериментально-

пошукової або науково-дослідної роботи тренерів-викладачів є цільова установка на 

перевірку ефективності та упредметнення отриманих під час очної взаємодії знань, 

умінь, навичок у реальність педагогічного процесу ДЮСШ. Така перевірка має 

забезпечити оновлення педагогічної складової професійної діяльності на засадах 

особистої впевненості та усвідомленості з урахуванням особливостей персонального 

стилю тренерської діяльності та конкретних умов її здійснення. 

Отримані нові дані щодо корисності об’єктивації педагогічних резервів 

професії, їх обговорення у фаховому середовищі дають змогу закріпити звичку 

експериментально-пошукової діяльності як важливий професійний патерн та норму. 

При цьому збереження кращих традицій тренувального та змагального процесів, які 

викликали повагу, довіру та бажання займатися спортом в учнів ДЮСШ, – одне із 

завдань представників академічного персоналу, які мають забезпечити підтримку 

цілісності навчально-тренувальних груп на складному етапі педагогічних 

трансформацій. 

Поступове оновлення існуючих режимів фахового життя тренерів-викладачів 

стимулює розвиток багатьох сфер його особистості, активізує процес професійної 

самореалізації як важливий фактор втілення його природи в навчально-

тренувальний, виховний та інші процеси. 

Обережне розширення методів дослідження в дитячому колективі, перш за 

все, експериментального характеру, вимагає від модераторів цієї роботи активного 

моніторингу та швидкого зворотного зв’язку, по суті, супроводу зростання 
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експериментально-пошукової кваліфікації тренерів-викладачів, рефлексії власної 

науково-педагогічної компетентності. 

Одна з головних складностей такої роботи – відсутність можливості її 

регламентації та операціоналізації. Розробка тренерами-викладачами інновацій, що 

дають змогу більш ефективно вирішувати професійні завдання, – це процес, який за 

рівнем творчого натхнення є традиційно складно вимірюваним та, по суті, 

непередбачуваним. Моменти піднесення та натхнення можуть і, як правило, 

змінюються періодичним занепадом та непродуктивністю, а кінцевий результат 

майже ніколи не гарантовано. 

При цьому головним індикатором успішності в процесі пошукової діяльності є 

тренувальне заняття. Його аналіз разом з представниками науково-педагогічного 

персоналу інститутів, академій та університетів, що здійснюють процес підвищення 

кваліфікації, повинен стати відправною точкою в побудові унікальної дослідницької 

позиції, експлікації суперечностей та недоліків у професійно-педагогічній діяльності, 

постановці будь-яких проблем. 

Така робота завершує навчання тренерів-викладачів на робочому спостереженням 

за роботою досвідчених тренерів-викладачів з різних видів спорту щоб побачити й 

проаналізувати різні стилі роботи. Самостійне проведення тренувань при пасивному 

спостереженні представника системи підвищення кваліфікації (з обговоренням після 

тренувань); робота в парі з тренером-викладачем, який має такий самий досвід, обмін 

навчальними групами для порівняння та співставлення суб’єктивних вражень від 

побудованої системи взаємовідносин між вихованцями та педагогом – ось лише 

невеликий перелік інваріацій побудови такої взаємодії. 

Очевидно, що така робота неможлива без підвищення рівня науково-

дослідницької компетентності тренерів-викладачів, кваліфікованого наукового 

консультування, що може викликати значні додаткові напруження в усіх учасників 

андрагогічного процесу. 

Витоки такого напруження вбачаємо в тому, що науково-дослідницька 

діяльність не є обов’язковим елементом праці тренера-викладача, а отже, як 

правило, вони виконували її ще на студентській лаві. 
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Звертаючись до засобів емоційного підживлення тренерів-викладачів під час 

наукового пошуку, науково-педагогічні працівники здійснюють фасилітацію прагнення 

до її продовження та отримання задоволення від результатів досліджень. 

Така трансляція наукових патернів у практику тренерської роботи, наближення 

фахівців до продуктивної педагогічної діяльності, поступове формування інформаційної 

потреби, пізнавального інтересу до педагогічної науки стають надійним базисом для 

автономного самовдосконалення та розширення зони взаємодії тренера-викладача ще 

однією субкультурою – науковою. Це може виражатися в участі в науково-практичних 

конференціях, популяризації авторського досвіду в засобах масової інформації тощо. 

Важливим моментом у співтворчості викладача та тренера-викладача є їхня 

емоційна єдність, що допомагає побудувати атмосферу наукового пошуку, 

забезпечує високий рівень довіри та перспективу його підвищення. 

Використання традиційних для наукової діяльності у вищих навчальних 

закладах правил, порядку дій та організаційних моментів дає змогу емоційно 

налаштуватись на співтворчість, увійти у світ наукових понять і образів, з якими 

треба самостійно «розібратися». 

Тому одним з додаткових засобів структурування та підбиття підсумків 

пошукової активності тренерів-викладачів є розробка персонального тезаурусу, або 

словника термінів, що розширюють лексичний і професійний потенціал тренера-

викладача та уточнюють розуміння окремих складних елементів специфічного 

педагогічного контенту. Розробка такого тезаурусу дає змогу систематизувати та 

певним чином структурувати понятійні конструкти й дефініції, що були 

запропоновані під час очної частини процесу підвищення кваліфікації. У ході такої 

роботи повинна відбутися остаточна інтеріоризація отриманих під час очного етапу 

підвищення кваліфікації знань. 

Іншим засобом активізації самостійної роботи може бути написання індивідуальної 

творчої роботи (ІТР) на актуальну професійно-педагогічну тему. 

За нашим задумом, виконання ІТР не обмежуватиметься описом або оцінкою 

власного досвіду, а відображатиме авторське бачення футурологічних перспектив 

дослідження або впровадження тієї чи іншої ідеї. 
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На підтримку такої діяльності виступають онлайн спілкування з іншими слухачами 

курсів підвищення кваліфікації, самостійне вивчення навчальних об’єктів та 

організаційних документів через інформаційне середовище вищого навчального закладу, 

дистанційне консультування науково-педагогічних працівників тощо. 

Щодо онлайн спілкування на професійно-педагогічні теми, то його сутність 

полягатиме в цілеспрямованій комунікації слухачів між собою за допомогою таких 

засобів, як: IRC, Skype, Viber, Whats App тощо, – встановлених як на комп’ютерах, так і 

на індивідуальних цифрових пристроях [85, c. 250]. 

Особливістю дистанційного консультування слухачів із викладачами курсів у 

нашому дослідженні є те, що воно проводитиметься як на запит тренерів-викладачів, так 

і за необхідності, з ініціативи викладачів курсів. 

Головним елементом інформаційного середовища виступає сайт, що інтегруватиме 

корисні гіперпосилання на ресурси Інтернету, довідкові матеріали, тексти лекцій, 

семінарів, аудіозаписи бесід, відеозаписи навчальних занять та тренувального процесу, 

засоби оцінювання навчальних досягнень слухачів з використанням завдань або тестів 

тощо. Ми очікуємо, що користування таким сайтом сприятиме успішному подоланню 

труднощів, які виникають під час самостійної роботи слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, а також розкриттю професійного потенціалу кожного тренера-викладача. 

Таким чином, методичний супровід проектно-пошукової активності тренерів-

викладачів у ході самостійної професійно-педагогічної діяльності є четвертою 

організаційно-педагогічною умовою розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у 

процесі підвищення кваліфікації. 

Остання важлива частина підвищення кваліфікації передбачає підбиття підсумків 

навчання, оцінювання досягнутих зовнішніх та внутрішніх результатів, моніторинг рівня 

розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ та надання на його основі вихідних 

рекомендацій щодо подальшого професійного самовдосконалення в міжкурсовий 

період. Логічним підсумком цього процесу ми вважаємо організацію публічних 

обговорень набутого досвіду, надання порад та мотивувальних установок щодо 

подальшого прогресу в питаннях якості виховної, розвивальної роботи тренерів-

викладачів. 
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Серед існуючих версій завершення подібних процесів ми обрали ті, які 

використовує більшість успішних фахівців неформальної освіти на фінальних стадіях 

авторських мотивувальних тренінгів. 

Аналіз вільно поширеної через сервіс YouTube відеопродукції, в якій презентовано 

записи авторських тренінгів особистісного зростання, формування стресостійкості, 

компетентності в тайм-менеджменті, креативності, проактивності та інших популярних 

запитів, свідчить про велику інваріантність способів їх побудови та проведення, але 

схожіть у питаннях емоційного підживлення учасників тренінгу, сугестивного 

прищеплення потреби прагнення до успіху, зайняття лідерських життєвих позицій, 

відповідальності за своє професійне або особисте життя, ініціативності щодо втілення 

своєї природи в об’єктивній дійсності. 

Подібні педагогічні за своє суттю методи роботи з людьми важко формалізувати та 

алгоритмізувати без конкретної предметної галузі тренінгової роботи й актуального 

контексту. Однак, перенесення окремих елементів тренінгової роботи в практику 

підвищення кваліфікації, на нашу думку, відбувається перманентно, що значно підвищує 

рівень викладацької майстерності та привабливості професійної діяльності педагогів 

вищої школи. У цьому сенсі становлять інтерес спостереження за ситуацією у вищій 

школі, здійснені А. Сущенком [174], і його прогнози на майбутнє. Підсумовуючи 

десятирічний досвід підготовки дорослих осіб у межах магістратури за спеціальністю 

«Педагогіка вищої школи», науковець окреслює сутність найбільш імовірних змін у 

роботі викладачів вищої школи в умовах глобалізації та інформатизації: «…важлива 

зміна стосується місії аудиторної роботи викладача вищої школи. У нових умовах її 

можна сформулювати у наступній гіпотезі: успішний викладач вищої школи ХХІ ст. 

поступово змінить стиль аудиторного навчання з “інформуючого” на “спонукаючий”, 

“рекламний”, “мотивуючий”, “надихаючий”. Головною метою такої роботи стане 

виникнення у студента бажання і можливості діяти самостійно» [174, с. 72]. 

Очевидно, що в цьому аспекті неформальна освіта накопичила значний арсенал 

засобів та процедур проведення мотивувальної роботи, яка забезпечує розгортання й 

інтенсифікацію процесів інтелектуальної, комунікативної, кооперативної та 

міжкультурної рефлексії (від лат. reflexio – звернення назад). 
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У науковому дискурсі під рефлексією розуміють процес самопізнання суб’єктом 

внутрішніх психічних актів та станів [163], що розпочинається зі звернення уваги на 

свою свідомість, продукти власної мисленнєвої активності, її переосмислення тощо. При 

цьому серед існуючих версій розуміння корисності феномена рефлексії в педагогічній 

праці, найбільш комфортною в межах нашого дослідження вважаємо позицію 

І. Стеценко, згідно з якою:  

–  будь-яка рефлексія передбачає сумніви в собі, своїй позиції, своїх можливостях, 

які можуть привести до песимістичних результатів (пасивність, бездіяльність, зневіра в 

успіху) або оптимістичних, що надихають на активні дії, переборювання себе та 

обставин, пошуку реалізації способів самоствердження; 

–  рефлексія – це не стільки констатація наявності або відсутності професійних 

якостей, скільки стимулювання їх розвитку, збагачення, посилення; 

–  рефлексивні процеси можуть бути спеціально організованими та керованими, що 

важливо для набуття рефлексивного досвіду в ході професійної підготовки фахівців 

[165]. 

Отже, саме рефлексія має забезпечити переорієнтацію андрагогічного процесу від 

когнітивно-центрованого до особистісно зорієнтованого типу, в якому сенсом діяльності 

буде сам тренер-викладач та способи його самореалізації, актуалізація його цінностей і 

творчого потенціалу. 

У такому варіанті андрагогічного процесу виникає необхідність створення так 

званого «рефлексивного середовища», а по суті – середовища для особливого типу 

спілкування, яке забезпечує «активне особистісне переосмислення людиною тих або 

інших змістів своєї індивідуальної свідомості, необхідних для успішного здійснення 

діяльності» [40]. 

На думку Г. Дегтяр, рефлексія має своєю передумовою розвинену  

«Я-концепцію», а за допомогою рефлексії педагог об’єктивує окремі власні 

інтелектуальні операції, емоційні стани та переживання. Перетворюючись на механізм 

самоаналізу, рефлексія стає інструментом самоконтролю, дає можливість особистості, 

що усвідомлює себе, простежити ті або інші відносини у власному суб’єктивному світі 

[40]. Ми згодні з позицією автора в тому, що рефлексія містить у собі готовність діяти в 
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ситуаціях з високим ступенем невизначеності, гнучкість у прийнятті рішень, прагнення 

до реалізації нововведень і інновацій, постійну націленість на пошук нових, 

нестандартних шляхів вирішення професійних завдань, здатність переосмислювати 

стереотипи свого професійного й особистісного досвіду [40]. 

Характеризуючи позитивний сенс культивування рефлексивних здібностей у 

тренінговій роботі, Н. Алюшина наголошує, що психокорекційний та 

психопрофілактичний ефекти від тренінгів виявляються в тому, що у свідомості 

учасників закріплюється ставлення до труднощів і суперечностей будь-якого рівня не як 

до нездоланних перешкод, а як до творчих завдань, проблемно-конфліктних ситуацій, 

тобто явищ, які в принципі можна подолати. Закріплюваний особистісно значущим 

успіхом або задоволенням від творчого подолання проблемно-конфліктної ситуації 

механізм переосмислення власного досвіду присвоюється суб’єктом і стає засобом 

саморегуляції та стресостійкості. Вихід у продуктивну позицію в процесі тренінгу 

зумовлює перетворення стереотипів минулого досвіду, а також розвиток механізмів 

перетворення стереотипів, що може стати усуненням конфліктотвірних потенцій [4]. 

Наведені аргументи стали основою для вибору рефлексії набутого тренерами-

викладачами досвіду як завершального засобу впливу на слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, в якому усвідомлення екзистенційних мотивів власної професійної 

діяльності піддається одночасно переосмисленню та корекції. Такі події завжди 

пов’язані з катарсисними переживаннями навіть у звичайних умовах, а в умовах 

публічності набувають емоційно-ціннісного значення. 

На нашу думку, проведення мотивувальних тренінгів можливе у формах, 

академічно адаптованих та звичних до використання у вищій школі, наприклад під час 

конференцій або інших публічних заходів. За нашим задумом, на підсумковій 

конференції слухачі мають презентувати результати самостійного виконання ІТР, а 

також власні професійно-педагогічні здобутки з наступним їхнім оцінюванням та 

рефлексією під час мотивувального тренінгу. 

Підсумковий моніторинг рівня ППК тренерів-викладачів, організованих відповідно 

до нашого концептуального задуму, інтегруватиме встановлення рівня розвитку ППК 

слухачів з використанням авторського інструментарію. 
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Зауважимо, що при визначенні названих засобів ми спиралися на положення 

П. Клайна про те, що результати оцінювання професійних якостей людини можуть бути 

зведені до трьох типів даних: оцінювання її досвіду або знань, зовнішньої поведінки, а 

також продуктивних результатів діяльності [80]. 

Останнім компонентом діагностичного комплексу є співбесіда з викладачем курсів 

підвищення кваліфікації. Мета цієї бесіди – виявлення труднощів у процесі розвитку 

ППК тренера-викладача ДЮСШ, а також надання відповідних рекомендацій щодо 

розвитку своїх особистісних якостей, фахових навичок, конкретизації цілей професійної 

діяльності, що визначатиме завдання професійного розвитку на міжкурсовий період. 

Реалізація цих рекомендацій може бути пов’язана із самостійною пізнавальною 

діяльністю, участю в методичній роботі ДЮСШ або в інших альтернативних формах 

професійно-педагогічного розвитку. 

Таким чином, організація публічної рефлексії набутого досвіду засобами 

мотиваційного тренінгу та надання рекомендацій щодо розвитку необхідних 

компетентностей у міжкурсовий період є ще однією організаційно-педагогічною умовою 

процесу розвитку ППК. 

Отже, у сукупності організаційно-педагогічні умови розвитку ППК тренера-

викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації сформульовано так: 

–  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 і 

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. 
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2.2. Технологічна модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації 

 

 

Утвердження адекватного викликам часу формату професійної діяльності тренерів-

викладачів ДЮСШ значною мірою пов’язано з наявністю в них високого рівня ППК – 

професійної якості, що характеризується компетенціями в особистісній, когнітивній та 

поведінковій сферах, які забезпечують ефективну педагогічну взаємодію з юними 

спортсменами, спрямовану на їхнє виховання, навчання виконувати спортивні вправи, а 

також розвиток рухових якостей. 

Ця компетентність формується в процесі базової освіти й закладає підґрунтя для 

системного прояву ними знань, умінь, здібностей та особистісних якостей у професійній 

діяльності. 

Утім, у межах базової освіти тренера-викладача ДЮСШ неможливо забезпечити 

сукупністю педагогічно-професійних знань, умінь і навичок, що будуть актуальними 

протягом усієї професійної діяльності. Тому розвиток ППК має здійснюватися в системі 

підвищення кваліфікації. 

На сьогодні Україна вживає своєчасних заходів для поліпшення ситуації з 

кваліфікацією тренерів-викладачів. Так, чинна редакція Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» передбачає, що держава бере на себе забезпечення не тільки 

професійної підготовки, перепідготовки тренерів і інших кадрів у сфері фізичної 

культури і спорту, але й їхнє підвищення кваліфікації раз у п’ять років   [144]. 

Однак аналіз наявних наукових джерел, у яких висвітлено актуальний досвід 

розвитку різних аспектів ППК тренерів-викладачів ДЮСШ (М. Дутчак, О. Завальнюк, 

Д. Ісамбулаєва, Я. Леонов, В. Мазін, І. Медведєва, О. Нагорняк, О. Петрова, 

В. Томашевський, Ю. Шкребтій та ін.) свідчить, що сьогодні особливої уваги потребує 

концептуалізація відповідного андрагогічного процесу – синтез первинних теоретичних 

концептів у конструкти, що точно та однозначно відображають авторське розуміння 

предмета дослідження [117]. 
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Виходячи з вищезазначеного, наступним нашим кроком стає побудова 

концептуальної схеми андрагогічного процесу розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації. 

Найефективнішим шляхом побудови такої схеми є розроблення технології розвитку 

ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації. Така позиція 

зумовлена положеннями, обґрунтованими в праці М. Буренко: 

1) компетентнісний підхід передбачає, насамперед, технологізацію освітнього 

процесу, що відображено в українських і європейських нормативних документах; 

2) технологічний підхід покладено в основу розроблення стандартів освіти в 

Україні; 

3) технологічний підхід передбачає організацію педагогічної взаємодії викладачів з 

учнями на рівні «суб’єкт-суб’єктних» відносин, тобто активний зворотний зв’язок на 

кожному етапі педагогічного процесу. Для такої взаємодії характерний високий рівень 

взаєморозуміння, низький рівень надмірності інформації, економія часу її передачі; 

4) технологічний підхід має «алгоритмічний» характер, тобто забезпечує опис усіх 

організаційних дій у вигляді чіткої послідовності. Це сприятиме тому, що педагогічна 

технологія, у разі її ефективності, може бути відтворена іншими суб’єктами фахової 

підготовки тренерів-викладачів [20]. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за необхідне обґрунтувати свою позицію 

щодо категорії «технологія». 

Аналіз наукових джерел довів, що на сьогодні в науковців немає єдиної 

загальновизнаної позиції щодо змістового наповнення цього термінологічного 

конструкта. Терміном «технологія навчання» зазвичай позначають системний комплекс 

психолого-педагогічних процедур, який включає спеціальний набір і компонування 

дидактичних форм, методів, способів, прийомів і умов, необхідних для процесу 

навчання [96; 159; 204]. 

Так, педагогічна технологія передбачає «послідовність педагогічних процедур, 

операцій і прийомів, які в сукупності становлять цілісну дидактичну систему, реалізація 

якої в педагогічній практиці приводить до гарантованого досягнення очікуваного 

варіанта навчання у варіативних умовах освітнього процесу. При цьому невід’ємними 



113 
 
атрибутами педагогічної технології є: системність, науковість, інтегративність, 

відтворюваність, ефективність, якість і вмотивованість навчання, новизна, 

алгоритмічність, інформаційність, можливість тиражування та перенесення в нові 

умови, можливість унаочнення» [20]. 

Для представлення авторської технології розвитку ППК тренерів-викладачів 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл науковій спільноті найбільш доцільним способом є 

моделювання – відтворення характеристик об’єкта на іншому об’єкті, спеціально 

створеному для його вивчення, так званій моделі [185, с. 289]. 

При цьому під моделлю розуміємо образ, аналог якогось об’єкта, процесу або 

явища («оригіналу» цієї моделі), використаний як його «заміщувач», що відображає в 

більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки та відносини між 

елементами досліджуваного об’єкта й полегшує процес отримання інформації про те, що 

цікавить дослідника [88, с. 360]. 

У педагогічних дослідженнях моделями можуть виступати знакові або матеріальні, 

штучні або природні системи, які адекватно відображають предмет дослідження та 

дають змогу отримати нову інформацію про нього [135, с. 66]. 

Н. Боритко називає й інші вимоги до моделі: по-перше, вона повинна відобразити 

ступінь цілісності процесу або явища; по-друге, описати умови та засоби його перебігу; 

по-третє, будуватися структурно; по-четверте, наочно відображати зв’язки між 

компонентами, їхню взаємозалежність і взаємопідпорядкованість [18, с. 175]. 

Отже, виходячи із зазначеного, авторський задум щодо педагогічного процесу з 

розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації доцільно 

подати у вигляді технологічної моделі, що відображає взаємозв’язок засобів та форм 

навчального процесу. 

Така модель має відповідати критерію структурної та змістової цілісності, а також 

передбачати можливість відтворення в педагогічній практиці. 

Модель андрагогічного процесу з розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у 

процесі підвищення кваліфікації має обов’язково включати такі компоненти: 

–  конкретно задана дидактична мета (іншими словами, характеристика стану 

слухачів як очікуваного результату навчання); 
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–  педагогічні умови найбільш раціональної реалізації функцій викладачів і слухачів 

у досліджуваному процесі; 

–  опис етапів організації взаємодії учасників андрагогічного процесу; 

–  стислий опис форм, методів і засобів взаємодії учасників навчального процесу на 

кожному етапі [24]. 

Аналіз наукових джерел (М. Дутчак, О. Петрова, В. Томашевський, Ю. Шкребтій) 

свідчить, що найбільш прогресивною формою підвищення кваліфікації тренерів-

викладачів загалом та тренерів-викладачів ДЮСШ зокрема на сьогодні є очно-

дистанційна форма навчання. 

На нашу думку, саме ця форма відкриває найбільші можливості у формуванні ППК. 

Виходячи із цього, ми розробили технологічну модель розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації, розраховану саме на таку форму 

курсової підготовки. 

Однією з основних особливостей сучасних об’єктів-оригіналів (реальних або 

абстрактних), з якими доводиться стикатися в теорії та практиці професійної освіти, є їх 

висока складність, що виявляється у структурній складності, складності 

функціонування, складності визначення траєкторій їхнього розвитку. Основною 

складністю при створенні моделей є те, що доводиться поєднувати різнорідні об’єкти: 

мету, завдання, документи, засоби, умови, методи й форми педагогічної взаємодії в 

одному «модельному просторі». Цю складність можна подолати, якщо розглядати 

різнорідні елементи моделі як когнітивні метафори, об’єднуючи їх у блоки [99]. 

Згідно із зазначеним підходом, елементи моделі раціонально об’єднати в три блоки 

за принципом віднесення їхніх складників до цільової, процесуальної та результативної 

частини андрагогічного процесу. Відповідно до цієї логіки, структурною основою нашої 

моделі розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ є три блоки – цільовий, процесуальний 

і результативний. 

У загальному вигляді зв’язок цих блоків відображено на рис. 2.1. 
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Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренера-
викладача ДЮСШ 

Цільовий  
блок 

Процесуальний  
блок 

Результативний 
блок 

 
Рис. 2.1. Технологічна модель розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ 

 
Декомпозиція рис. 2.1 дає змогу описати основні змістовні компоненти авторського 

задуму з розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ, деталізувавши відповідні процеси та 

механізми. Першим елементом декомпозиції є модель цільового блоку, подана на 

рис. 2.2.  

Як видно з рис. 2.2, цільовий блок інтегрує мету підвищення кваліфікації – 

розвиток ППК тренера-викладача ДЮСШ (така постановка мети, на нашу думку, є 

коректною, оскільки визначає вимоги до очікуваного результату навчання, що закладає 

надійний фундамент для оцінювання ефективності курсової підготовки). Ця мета 

визначається на основі запитів суспільства, професійно-педагогічних потреб тренерів-

викладачів; державних нормативно-правових документів, що детермінують 

андрагогічний процес (Закони України «Про фізичну культуру і спорт», «Про вищу 

освіту», Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері 

фізичної культури і спорту, Порядок проведення атестації тренерів-викладачів, 

Положення про ДЮСШ). У цільовому блоці знайшли відображення теоретичні засади 

розвитку ППК (теорія освіти дорослих, особистісно-орієнтований та компетентнісний 

підходи), програмно-методичні засади (навчальний план курсів підвищення кваліфікації 

(Додаток В), робочі навчальні плани дисциплін (Додаток Д), освітньо-професійна 

програма «Професйно-педагогічна компетентність» (Додаток Е)).  
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Результативні параметри професійно-педагогічної компетентності 
тренера-викладача ДЮСШ 

Теорія освіти дорослих 

Особистісний

Освітня-професійна 
програма ППК 

Положення про 
підвищення 
кваліфікації 

тренерів-викладачів

Порядок 
проведення 

атестації тренерів-
викладачів

МЕТА: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ДЮСШ 

Програмно-методичні 
засади 

Теоретичні  
засади 

Компетентнісний підхід  

Особистісно-
орієнтований підхід 

Навчальний план  курсів 
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Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

Компоненти  
ППК 

Положення 
про ДЮСШ 

 
Рис. 2.2. Цільовий блок технологічної моделі розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ 
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У блоці представлено компоненти ППК (особистісний, когнітивний, операційний), 

а також обґрунтовані в підрозділі 1.2 результативні параметри, якими виступають: 

–  в особистісному компоненті – суб’єктність, гуманність, цілеспрямованість; 

–  в когнітивному компоненті – знання методики розвитку рухових якостей 

спортсменів, знання виховних методів та цільових орієнтирів спортивного виховання, 

знання методики навчання рухових дій; 

–  в операційному компоненті – уміння з розвитку основних і похідних рухових 

якостей спортсменів, спортивно-дидактичні вміння, виховні вміння. 

При розробці процесуального блоку технологічної моделі розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ за орієнтир взято універсальну схему навчання педагогічних 

працівників на курсах підвищення кваліфікації, описану в Білій книзі національної 

освіти України. Ця схема інтегрує декілька етапів: 

–  підготовчий, на якому визначають ступінь готовності до особистісного розвитку; 

–  діагностичний, спрямований на визначення вихідного рівня особистісного 

розвитку на основі актуалізації прагнення до самопізнання особливостей свого 

внутрішнього світу; 

–  актуалізації здатності до розвитку конструктивних особистісних новоутворень на 

основі самоконтролю й саморегуляції активності особистості, що проходить за 

допомогою активних форм і методів навчання (практичні заняття, аналіз проблемних 

ситуацій професійної діяльності, ділові ігри, тематичні дискусії, соціально-психологічні 

тренінги тощо); 

–  закріплення й розвитку конструктивних особистісних новоутворень у 

дистанційному навчанні; 

–  контрольний, на якому слухачі мають пройти комплексне тестування з 

психолого-педагогічної й методичної підготовок, взяти участь у конференції із захисту 

випускних робіт та вихідне анкетування [15, с. 158]. 

Схарактеризуємо складові процесуального блоку моделі розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ, а саме: педагогічні (андрагогічні) умови, етапи, форми та методи, 

які в сукупності становлять основу авторської програми підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів ДЮСШ «Професійно-педагогічна компетентність». 
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У відповідному блоці технологічної моделі отримали відображення педагогічні 

(андрагогічні) умови розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації, 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 і 

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. 

Послідовність форм і засобів розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах 

підвищення кваліфікації відображено в логіці підготовчого, базового, дистанційного й 

заключного етапів (рис. 2.3). Зміст кожного етапу зумовлений окремим завданням, 

реалізація якого пов’язана з використанням визначених форм і методів. 

Перший – підготовчий – етап розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі 

підвищення кваліфікації інтегрує: 

–  роботу з популяризації курсів підвищення кваліфікації, яка включає 

мотивувальні збори з потенційними слухачами курсів; участь представників вишу в 

методичних семінарах ДЮСШ; презентацію програм курсів підвищення кваліфікації на 

дитячо-юнацьких змаганнях тощо; 

–  організаційно-настановчі збори, на яких слухачі, по-перше, знайомляться з 

концепцією курсів підвищення кваліфікації, викладачами, а також графіком навчального 

процесу; по-друге, проходять інструктаж з користування системою дистанційного 

навчання Moodle на спеціальному інструктивному занятті; 
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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  

Презентація програми КПК на 
дитячо-юнацьких змаганнях 

Висвітлення 
концепції КПК

Знайомство з 
викладачами

Утвердження графіку  
навчального процесу 

Основи спортивної 
дидактики 

Розвиток рухових 
якостей вихованців 

Урочисте  
вручення свідоцтв  

Інструктивне 
заняття  

з користування 
Moodle 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

 

Рис. 2.3. Процесуальний блок технологічної моделі розвитку  

ППК тренерів-викладачів ДЮСШ 

–  вхідний моніторинг ППК, що включає анкетування, співбесіду з представником 
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академічного персоналу, а також розроблення індивідуальних траєкторій підвищення 

кваліфікації на основі аналізу результатів діагностики, отриманих з використанням 

авторського інструментального комплексу моніторингу ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ, що інтегрує авторський тест-опитувальник, тест знань, методику 

експертного оцінювання ППК тощо (додатки З, И, К). 

Другий – базовий – етап розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі 

підвищення кваліфікації охоплює два блоки: теоретичний та практичний. 

Формами розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у межах першого 

(теоретичного) блоку є традиційні лекції, лекції-прес-конференції, семінар. Ці форми 

забезпечують: 

–  стимулювання інтересу студентів до педагогічної складової професійної 

діяльності; 

–  надання слухачам курсів актуальної професійно-педагогічної інформації. 

У межах другого (практичного) блоку формами розвитку професійно ППК 

виступають практичні заняття, спортивне тренування. 

Як засоби розвитку ППК при цьому використовують аналіз ситуацій, рольові та 

імітаційні ігри, а також обмін професійно-педагогічним досвідом. 

Зміст базового етапу інтегровано в такі структурні модулі (теми): «Основи 

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

дидактики», «Розвиток рухових якостей вихованців ДЮСШ». Цей етап 

співвідноситься з очною частиною підвищення кваліфікації й має обсяг 

120 навчальних годин протягом 10 днів. 

Наголосимо, що методичний супровід засвоєння студентами змісту зазначених 

тем на базовому етапі здійснюватиметься через програмну оболонку Moodle, де 

представлено: зміст лекцій, практичних занять, тестові питання до тем. 

Третій – пошуковий – етап співвідноситься з дистанційною частиною курсової 

підготовки та передбачає самостійну роботу, спрямовану на виконання таких завдань: 

–  підготовка ІТР на професійно-педагогічну тему; 

–  формування індивідуального педагогічного тезаурусу; 

–  експертне оцінювання рівня сформованості операційного компонента ППК з 
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наступним аналізом його результатів. 

Зазначена самостійна робота, за нашим задумом, має супроводжуватися такими 

заходами: 

–  онлайн спілкуванням на професійно-педагогічні теми з іншими слухачами курсів 

підвищення кваліфікації; 

–  дистанційним консультуванням із викладачами курсів з професійно-педагогічних 

питань за допомогою сучасних комунікативно-інформаційних засобів; 

–  опрацюванням навчальних модулів в інформаційному середовищі ВНЗ. 

Особливістю цього етапу є те, що в його основу покладено керовану самостійну 

роботу слухачів без відриву від постійного місця роботи. 

Самостійна робота слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації є 

підготовкою до четвертого – заключного – етапу, що включає: 

–  мотиваційний тренінг, який інтегрує презентацію самостійної роботи, вручення 

свідоцтв про підвищення кваліфікації, а також надання рекомендацій щодо 

професійного самовдосконалення в міжкурсовий період; 

–  підсумковий моніторинг розвитку ППК слухачів з використанням авторського 

опитувальника та тестів знань, а також модифікованої методики В. Шадрікова. 

П’ятий – результативний – блок моделі інтегрує критерії, показники, рівні та 

діагностичні методики визначення ППК тренерів-викладачів. 

Зміст цього блоку унаочнено на рис. 2.4. 

Як видно з рис. 2.4, результативний блок інтегрує компоненти моделі, які 

безпосередньо стосуються кінцевих результатів процесу розвитку ППК тренера-

викладача ДЮСШ. 

Зокрема, результативний модуль об’єднує: 

–  критерії розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ, а також пов’язані з ними 

показники; 

–  діагностичну методику оцінювання рівня ППК тренера-викладача ДЮСШ, 

метою якої є фіксація результатів андрагогічного процесу; 

–  якісну характеристику рівнів ППК. 
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КРИТЕРІЇ  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ДЮСШ 

ОСОБИСТІСНИЙ: 
суб’єктність,  
гуманність, 

цілеспрямованість 
 

Тест  
знань  

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ДЮСШ 

Авторський тест-
опитувальник 

Модифікована 
методика  

В. Шадрікова

Експертне оцінювання й
самооцінювання  
проф. діяльності

РІВНІ  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ДЮСШ 

 

КОГНІТИВНИЙ: 
знання методики розвитку 

фізичних якостей спортсмена,
виховних методів і цільових 

орієнтирів виховання, 
методики навчання рухових 

дій 

ОПЕРАЦІЙНИЙ: 
виховні, спортивно-
дидактичні вміння,  

уміння розвитку рухових 
якостей спортсменів 

НИЗЬКИЙ  СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

Рис. 2.4. Результативний блок моделі розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ 
 

Критерії, діагностична методика оцінювання рівня ППК тренера-викладача 

ДЮСШ, а також характеристика рівнів ППК будуть розглянуті нами в підрозділі 3.1 

дисертації. 
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Очікуваним результатом описаного процесу є підвищення рівня ППК тренерів-

викладачів. Останнє має характер припущення та потребує підтвердження, чому й буде 

присвячена експериментальна частина нашого дослідження. 

 

 

2.3. Організація, зміст та навчально-методичне забезпечення курсів 

підвищення кваліфікації з розвитку професійно-педагогічної компетентності 

тренера-викладача ДЮСШ  

 

 

За логікою дослідження, після визначення актуальних і перспективних форм, 

методів і засобів розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації, наведених у попередньому розділі дисертації, наступним нашим кроком 

стає конкретизація експлікованих теоретичних положень шляхом наукового 

обґрунтування організації і змісту курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ, розробки відповідного навчально-методичного забезпечення. 

Як видно з авторської технологічної моделі, запропонована версія підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів має очно-дистанційну форму, що не суперечить Закону 

України «Про вищу освіту», де у ст. 49 перелічено форми навчання у вищих навчальних 

закладах: очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна) - та зазначено, що форми навчання 

можуть поєднуватися [140]. 

У наступній, 50-й статті, також презентовано форми організації освітнього процесу 

(навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи) та види 

навчальних занять (лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

консультація) із зазначенням можливості навчального закладу встановлювати інші 

форми освітнього процесу та види навчальних занять [140]. 

Згідно з існуючою термінологією, тренер-викладач на курсах підвищення 

кваліфікації отримує статус «слухач» – особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні 

послуги за програмами післядипломної освіти [140]. Виходячи з цієї тези та з огляду на 

подані в попередніх розділах дисертації аргументи, запропонована нами освітньо-
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професійна програма «Професійно-педагогічна компетентність» має всі нормативні 

права та підстави вважатися видом освітньої послуги для дорослих людей, яка 

обирається на добровільній основі і змістовному плані не детермінується державними 

стандартами. 

При цьому фінансування підвищення кваліфікації тренерів може здійснюватися як 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, так і за рахунок коштів фізичних 

осіб [140], що підтверджує легітимність надання освітньої послуги на платній основі в 

установах, які мають на це право. 

У традиціях вітчизняної післядипломної освіти діючих тренерів-викладачів до 

таких установ найчастіше зараховують профільні університети, інститути, академії та 

факультети фізичного виховання і спорту, в яких проходить навчання майбутніх 

тренерів-викладачів або інших фахівців з фізичного виховання. 

Згідно з Наказом Мінмолодьспорту України «Про затвердження Положення про 

підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері 

фізичної культури і спорту» від 13.09.2016 № 3520 [141], курси підвищення кваліфікації 

тренерів та фахівців організовують вищі навчальні заклади, які «мають право на 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з 

підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт”» [141]. 

Щоправда, з тексту документа не зовсім зрозуміла фраза «на першому рівні вищої 

освіти з підвищення кваліфікації». Нами не знайдено до цього часу такої градації рівнів 

підвищення кваліфікації в інших положеннях нормативно-правової бази, зокрема в 

Законі України «Про вищу освіту», де процес післядипломної освіти визначено як 

«процес спеціалізованого вдосконалення наявної освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок, 

або отримання іншої спеціальності на основі наявного кваліфікаційного рівня й 

практичного досвіду» [141], а процес підвищення кваліфікації – як «набуття особою 

нових навичок професійної діяльності, а також здатностей виконувати додаткові 

завдання та обов’язки у межах спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня та практичного досвіду з отриманням відповідного свідоцтва» 

[141]. 
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Зазначене вище зумовлює необхідність цілеспрямованого вдосконалення, 

розширення та оновлення професійно-педагогічних знань, умінь і навичок тренера-

викладача ДЮСШ уже в процесі його професійної діяльності прийнятним для нього 

способом. 

Як зазначено в Законі України «Про вищу освіту», підвищення кваліфікації 

здійснюється у закладах післядипломної освіти відповідного рівня акредитації, 

спеціалізованих підрозділах професійно-технічних і вищих навчальних закладів та 

клініках в очній (денній, вечірній), заочній (дистанційній) формах навчання, з відривом 

від основної роботи [140]. 

У документі наголошено, що терміни, періодичність навчання, обсяги навчального 

часу в системі підвищення кваліфікації встановлюються закладами післядипломної 

педагогічної освіти згідно з нормативними документами та державним стандартом 

освіти за погодженням із замовником такої освіти, відповідно до обраних форм і видів 

навчання, а також порядком і періодичністю атестації фахівців у відповідній галузі [140]. 

Обрану очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації, погоджуючись з думкою 

В. Рєутової, ми розуміємо як форму дистанційного навчання, у якій частина 

педагогічного процесу відбувається за очною (провідні форми – аудиторні), а частина – 

за дистанційною формою (провідна форма – самостійна робота слухачів із методичною 

підтримкою навчального закладу) [152].  

Наша позиція ґрунтується на тому, що пріоритетність організації підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою наявна у Білій 

книзі освіти України, де підкреслено, що завдяки такому навчанню повністю 

реалізуються особистісно орієнтований, компетентнісний і безперервний підходи [15, с. 

14], які корелюють з обраним нами теоретичним базисом. 

Окрім зазначеного, на посилення впевненості у виборі такої форми виступають 

імперативи Болонського процесу, зокрема пункти про підвищення ролі самостійної 

роботи на всіх рівнях освіти, а також положення, висвітлені у працях Н. Городецької 

[34], С. Хачирова [187], які зауважують, що очно-дистанційна форма підвищення 

кваліфікації відрізняється від традиційних форм низкою переваг: доступністю і 

комфортністю навчання; особистісною орієнтованістю: свободою вибору змісту, часу, 
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форм і методів навчання; використанням у навчанні сучасних професійно-педагогічних 

технологій та телекомунікаційних систем; зміною функцій викладача тощо.  

Відповідно до освітніх орієнтирів, закладених у Білій книзі освіти України, зміст 

очно-дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 

рекомендовано розробляти на основі кредитно-модульної системи навчання – моделі 

організації навчального процесу, що ґрунтується на об’єднанні модульних технологій 

навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) як одиниць виміру 

навчального навантаження і передбачає чітке визначення складових професійної 

компетентності, діагностування й моніторинг їхнього розвитку [15, с. 157]. 

Кредитно-модульна система має такі істотні особливості: 

– слухачі курсів підвищення кваліфікації на основі професійного плану й програми 

формують за змістовими модулями індивідуальний навчальний план і самостійно 

відповідають за вибір змісту й темпу навчання;  

– викладачі перестають бути трансляторами знань, стають партнерами 

(фасилітаторами) слухачів курсів підвищення кваліфікації у здобутті ними нових знань і 

набутті вмінь, сприяють розвиткові у них навичок самоосвіти;  

– адміністрація закладів післядипломної педагогічної освіти набуває можливості 

створювати умови для забезпечення варіативної складової навчального плану 

підвищення кваліфікації;  

– викладачі й адміністрація набувають можливості здійснювати моніторинг рівня 

професійно-професійної компетентності тренерів-викладачів [15].  

Вищезазначене є достатнім підґрунтям для структурування курсів підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ загалом та їхньої ППК зокрема на засадах 

кредитно-модульної системи. 

Елементарною одиницею процесу підвищення кваліфікації є змістовий модуль, що 

виступає, з одного боку, як автономна організаційно-методична структура навчальної 

інформації, що інтегрує дидактичні цілі, логічно завершений зміст, методичні вказівки 

щодо його вивчення й систему контролю, а з іншого – задокументована завершена 

частина навчальної програми, що має певну структуру та реалізується у відповідних 

формах навчального процесу [152]. 
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Змістове ядро модуля поділяється на теоретичну та практичну частини, вивчення 

яких регламентується відповідним навчально-методичним комплексом. У межах модуля 

навчальний матеріал розподіляється на дрібніші структурні одиниці (теми), що мають 

окремі дидактичні цілі й завдання, що забезпечують їхнє досягнення. Одиницею виміру 

навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістовних модулів, є заліковий 

кредит. Подальше висвітлення змісту та навчально-методичного забезпечення курсів 

підвищення кваліфікації з розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ доцільно 

реалізовувати через стислий опис типових нормативно-правових документів, що 

зазвичай регламентують діяльність навчального закладу. 

Відповідно до пункту 8 Положення про підвищення кваліфікації тренерів-

викладачів керівники вищих навчальних закладів затверджують для такої роботи ряд 

документів: графік проведення курсів підвищення кваліфікації на відповідний 

навчальний рік; навчальні плани та програми, що розроблені кафедрами, іншими 

структурними підрозділами й ухвалені педагогічними (вченими) радами; розклад занять 

на конкретних курсах підвищення кваліфікації; порядок ведення обліку виданих 

документів про підвищення кваліфікації [141]. 

Щодо графіка проведення курсів на відповідний навчальний рік, то з огляду на 

«добровільні» особливості авторської пропозиції, такий документ має приблизний та 

абстрактний характер. Справа в тому, що для надійного та відповідального визначення 

термінів навчання для дорослих людей слід спочатку дочекатися інтенсивного попиту на 

такі послуги (бажано, щоб попит переважав можливості), а потім, за наявності 

можливості структурування та деталізації графіків навчання, здійснити цю важливу 

роботу. Всі інші випадки надання освітніх послуг на платній основі, як правило, не 

дають конструктивної енергії та відбуваються стихійно, тобто з повним урахуванням 

бажань і можливостей клієнтів. 

У зв’язку з вищезазначеним наведемо насамперед навчальний план (Додаток В) 

курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів за програмою «Професійно-

педагогічна компетентність». Загальний обсяг навантаження слухачів очно-

дистанційних курсів підвищення кваліфікації – 120 год (4 кредити). У плані подано 

назви курсів («Основи педагогічної майстерності», «Виховання юних спортсменів», 
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«Основи спортивної дидактики», «Розвиток рухових якостей вихованців»), обсяг 

навчального навантаження в рамках лекційної, практичної та самостійної роботи, а 

також обраний вид підсумкової роботи. Цей план розрахований на основі таких норм: на 

очних етапах навчання: основне навантаження – 7 академічних годин на день; додаткове 

навантаження – 1–2 академічних години на день; на дистанційному етапі – 

6 академічних годин на тиждень. При цьому самостійна робота слухача становить не 

менш ніж 50% від загальної кількості навчальних годин [152]. 

Робочі програми (Додаток Д) з курсів створено в традиційних для вищої школи 

формах, які структурно інтегрують такі підрозділи: загальні характеристики та планові 

показники курсу, мета й завдання, зміст лекцій і практичних занять, вимоги до 

оцінювання результатів навчальної роботи слухачів, розподіл навчального навантаження 

за окремими темами курсу, рекомендована література. 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

«Професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ» (Додаток Е) 

містить всі важливі елементи, що відтворюють авторську технологічну модель, зокрема 

цілі та описані результати навчання, його зміст, етапи та домінуючі форми.  

У зв’язку із скасуванням освітньо-професійних програм як обов’язкових елементів 

комплексів навчально-методичного забезпечення в педагогічних процесах авторська 

версія зазначеного документа значно редукована та легка у візуальному сприйнятті. 

Окрім традиційної для академічних процесів детермінуючої функції, вона має 

рекламний характер та слугує лише загальним орієнтиром для слухачів і викладачів, 

може бути в будь-який час відкоректована, якщо для цього є підстави, якщо це дає змогу 

швидше або економніше досягти цілей навчання. 

На початковому етапі впровадження та поширення освітньо-професійної програми 

на ринку освітніх послуг підготовка має будуватися не на регульованому, 

маніпулятивному впливі людини на людину, а на особистому бажанні кожного тренера-

викладача реалізувати у своїй професії незадіяний педагогічний потенціал [176]. При 

цьому його реалізація майже завжди подія кризова та навіть стресогенна, отже, потребує 

методичного та гуманістичного супроводу. Організація такого супроводу, згідно з 

авторською технологічною моделлю, пов’язана із суттєвими труднощами логістичного 
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та матеріального характеру, значною відмінністю умов тренувальних процесів у різних 

видах спорту, особливо тих, що стосуються руху спортсменів на великі відстані від 

ДЮСШ (академічне веслування, легкоатлетичний марафон, автомотоспорт тощо). 

Саме тому координаторами та модераторами такої роботи мають бути фахові групи 

викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, факультетів й інститутів 

фізичного виховання та спорту, які, на відміну від загальноприйнятої регламентованої 

системи роботи, будуть працювати з тренером-викладачем безпосередньо на їх 

робочому місці.  

За традиціями післядипломної педагогічної освіти організовують і координують хід 

андрагогічного процесу деканати факультетів фізичної культури та спорту або центри 

підвищення кваліфікації, де конкретним упорядкуванням діяльності учасників 

займається тьютор навчальної групи. 

Розподіл обов’язків між ними має такий вигляд: деканат факультету фізичного 

виховання і спорту організовує та контролює виконання програми й робочого 

навчального плану; готує проекти нормативних документів (наказів), що регламентують 

очно-дистанційне підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ на засадах 

кредитно-модульної системи; організовує роботу з адміністраціями ДЮСШ. 

Центр післядипломної освіти складає розклад занять слухачів; кафедри 

розробляють навчальні програми, навчально-тематичні та робочі навчальні плани курсів 

підвищення кваліфікації; готують завдання вхідного й вихідного комплексного 

діагностування; розробляють методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи слухачів; організовують і проводять консультації для слухачів; призначають 

тьюторів навчальних груп, а також викладачів курсів з числа співробітників кафедри. 

Викладач курсів забезпечує проведення лекційних і практичних занять відповідно 

до затвердженого плану; проводить для слухачів консультації з виконання самостійної 

роботи; тьютор знайомить слухачів з основними вимогами до змісту навчання; 

контролює відвідування слухачами навчальних занять; пропонує методичні матеріали 

для організації самостійної роботи слухачів, у тому числі список рекомендованої 

літератури відповідно до чинних навчальних планів і програм; організовує консультації 

для слухачів, а також здійснює андрагогічний супровід самостійної роботи; 
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адміністрація ДЮСШ, у яких працюють слухачі, надає тренеру-викладачу, який 

підвищує кваліфікацію, не менше ніж 20 методичних днів у період навчання для 

виконання самостійної роботи, передбаченої програмою навчання. 

Отже, підвищення кваліфікації забезпечується організаційними суб’єктами 

навчального процесу, зокрема деканатом факультету фізичного виховання і спорту, 

Центром післядипломної освіти, викладачами кафедр, тьюторами (з числа викладачів 

кафедри), а також адміністраціями ДЮСШ (Додаток Ж).  

Досить впливовим аргументом на користь упровадження в систему підвищення 

кваліфікації «навчання в середині навчання» постає попит на персональних тренерів-

викладачів, здатних до швидкої адаптації відповідно до спортивно-фізкультурних та 

педагогічних потреб клієнтів без відриву від виробництва. У такій версії підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів отримує низку переваг, насамперед можливості 

реалізації найсучасніших наукових інновацій у цілісний тренувальний процес ДЮСШ за 

участю професіоналів, які таким чином самі будуть нарощувати свою кваліфікацію, не 

віддаляючись від практики.  

Таке зближення теорії та практики, взаємопроникнення абстрактної науки та 

конкретної емпіричної дійсності вважаємо доцільним. 

Складним та дискусійним є питання, за якими критеріями відбирати науково-

педагогічних працівників для реалізації такої версії підвищення кваліфікації тренерів-

викладачів? По суті, їх професійні якості можуть стати чи не єдиним бар’єром для 

організації та впровадження авторської технології. В ідеальній версії кадровий склад 

логічно добирати серед кандидатів та докторів наук, які пройшли тривалу спортивно-

фізкультурну підготовку та мають спортивні розряди або звання майстра спорту 

України. 

Іншим важливим критерієм має бути здатність такого професіонала на 

демонстрацію та реалізацію запропонованих інновацій у тренувальному процесі 

ДЮСШ. Логіка організації такої роботи дуже проста. Досвідчений вчений, який має 

практику спортивно-фізкультурної діяльності в минулому, зможе легко екстраполювати 

та поєднати свій досвід з практикою роботи ДЮСШ. Метою супроводу тренерської 

діяльності на перших етапах педагогічної практики якраз і є організація в школі ДЮСШ 
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педагогічного процесу на засадах визначених ідей, який поступово 

трансформуватиметься в авторську педагогічну діяльність тренерів-викладачів з 

підтримкою цього процесу на особистісному та соціальному рівнях. Динамічний і 

конструктивний характер цього процесу дає шанси на його незворотність та поступовий 

перехід інновацій у стадію традицій. 

При цьому зміни рольових позицій викладачів вищої школи під час практичної 

діяльності в ДЮСШ будуть стимулювати нові форми професійної самореалізації, які 

неодноразово підтверджували переваги постійного поєднання теоретичних та 

практичних видів роботи для педагогів різних профілів. 

Завершуючи опис особливостей організації, змісту та науково-методичного 

забезпечення курсів підвищення кваліфікації з розвитку ППК тренера-викладача 

ДЮСШ, підкреслимо необхідність використання сучасних засобів інформаційно-

комунікаційної підтримки андрагогічного процесу. 

Усі необхідні елементи науково-методичного забезпечення мають бути розміщені в 

навчальній оболонці Moodle як для тренерів-викладачів, так і викладачів вищої школи, 

максимально зручно подані разом з прикладами тестових завдань, програмами 

рольових та імітаційних ігор, шаблоном тезаурусу, функціональними обов’язками 

суб’єктів андрагогічної взаємодії (науково-педагогічних працівників кафедр, 

методистів ДЮСШ, тьюторів, адміністраторів тощо). 

Важливим елементом навчання тренерів-викладачів на курсах підвищення 

кваліфікації виступають ІТР, вимоги до яких стали частиною навчально-методичного 

забезпечення міжкурсової практики. За авторським задумом, вони мають дати точне 

уявлення тренерам-викладачам про бажаний результат їх науково-пошукової роботи, 

розвинути навички поглибленого вивчення проблемних питань педагогічної діяльності, 

розширення методів пошукової роботи в практичній площині. 

Одночасно тренери-викладачі матимуть змогу систематизувати, закріпити 

теоретичні знання, здобуті під час очної зустрічі, та опрацювати навчальні модулі в 

програмній оболонці Moodle.   

Структура ІТР відповідає класичним науково-методичним форматам і містить, у 

більш спрощеному варіанті, традиційний для наукових досліджень перелік 
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методологічних характеристик роботи, таких як: констатація недоліків та труднощів у 

професійно-педагогічній діяльності тренера-викладача, опис деструктивної ситуації, яка 

не могла вирішитися стихійно, активний пошук варіантів вирішення проблеми, 

експериментальна перевірка на практиці гіпотетичних припущень, аналіз результатів та 

формулювання висновків дослідження. 

Тематика ІТР має відповідати практичним інтересам тренерів-викладачів ДЮСШ, 

пов’язаним з бажанням підвищити педагогічну якість навчально-тренувального процесу. 

ІТР виконується під час міжкурсової практичної роботи під керівництвом досвідчених 

науково-педагогічних працівників, починаючи з вибору та обговорення тем, складання 

плану роботи, який бажано узгодити з рекомендаціями, наданими під час розробки 

індивідуальних траєкторій розвитку тренера-викладача. 

Процедура захисту ІТР відбувається на заключному етапі підвищення кваліфікації 

та узгоджується з обраними педагогічними заходами розвитку ППК тренера-викладача 

(підсумкова конференція, мотиваційний тренінг, урочисте вручення свідоцтв). Вона 

розрахована на 20–30 хвилин «пікових» переживань тренера-викладача, серед яких 10 

хвилин триває презентація, а 10–20 хвилин – відповіді тренерів-викладачів на запитання 

та дискусії. 

Кожен керівник дає попередню та остаточну оцінку ІТР, у якій враховує як процес 

сумісної науково-пошукової діяльності, так і її результат, рівень автономності тренера-

викладача, ступінь засвоєння патернів цієї роботи, рівень креативності та опори на 

наукові знання тощо. 

Така робота в методичному плані закінчує курси підвищення кваліфікації й у 

комплексі з іншими мотивувальними заходами інтерактивного характеру забезпечує 

перехід тренера-викладача в новий, більш перспективний професійно-педагогічний стан, 

що передбачає подальшу менш інтенсивну взаємодію. 

Висновки до другого розділу 

1. Представлений у розділі авторський задум розвитку ППК тренера-викладача 

ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації ґрунтується на розробці необхідних і 
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достатніх організаційно-педагогічних умов, технологічній моделі та навчально-

методичному забезпеченні процесу розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ. 

2. Організаційно-педагогічні умови розвитку ППК 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, педагогічних 

утруднень та особистісно-професійних характеристик тренера-викладача; забезпечення 

взаємного інтелектуального та емоційного збагачення ціннісних установок і способів 

мислення в аудиторному навчанні слухачів засобами інтерактивних педагогічних 

технологій; інтеграція очної взаємодії суб’єктів андрагогічного процесу та 

пролонгованого методичного супроводу проектно-пошукової активності тренерів-

викладачів у ході професійно-педагогічної діяльності; організація публічної рефлексії 

здобутого досвіду у логіці класичних мотиваційних тренінгів та надання вихідних 

рекомендацій щодо розвитку необхідних компетентностей у міжкурсовий період. 

3. Виконання першої умови співвідноситься з підготовчим етапом підвищення 

кваліфікації та базується на специфічній організаційно-мотивувальній роботі 

педагогічного колективу з популяризації програми курсів підвищення кваліфікації для 

тренерів-викладачів у методичних семінарах ДЮСШ, висвітлення переваг навчання під 

час публічних заходів (спортивних змагань, зібрань колективу, конференцій). Найбільш 

ефективними методами стимулювальної роботи визначено, крім презентацій, 

організаційно-настановчі збори, де слухачі знайомляться з викладачами, загальним 

баченням курсів підвищення кваліфікації. 

Наступна умова співвідноситься з пошуком варіантів педагогічної 

самоідентифікації та корекції неефективних життєвих і професійних ціннісних 

установок, моделювання ідеї про себе в майбутньому на підготовчому етапі підвищення 

кваліфікації. Така робота, по суті, підсумовує досвід тренерської діяльності слухачів за 

період професійного життя, виділяючи необхідні напрями самовдосконалення. 

Переважає такий метод, як вхідний моніторинг ППК, що включає анкетування, 

співбесіду та розробку індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації. 
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У межах аудиторного навчання домінують інтерактивні засоби розвитку ППК: 

проведення публічного аналізу професійно-педагогічних ситуацій, рольові та імітаційні 

ігри, під час яких стимулюють виявлення лідерських життєвих позицій, ініціативність та 

відповідальність тренера-викладача за педагогічну місію своєї професії. 

Втілення наступної умови відбувається на дистанційному етапі підвищення 

кваліфікації та має на меті методичний супровід і контроль за адекватністю відтворення 

головних ідей та запропонованих методичних інструментів виховання, навчання й 

розвитку дітей у всіх видах спортивно-тренувальної та змагальної діяльності. 

Заключний етап передбачає презентацію результатів індивідуально-творчої роботи 

та проектно-пошукової діяльності в межах підсумкової конференції; підсумковий 

моніторинг розвитку ППК слухачів з використанням обраних діагностичних 

інструментів; співбесіди з викладачами курсів підвищення кваліфікації з метою надання 

рекомендацій щодо розвитку ППК в міжкурсовий період. 

4. Авторський задум подано у формі технологічної моделі, яка містить три блоки: 

цільовий, процесуальний та результативний. Цільовий блок інтегрує мету підвищення 

кваліфікації, яка визначена на основі запитів суспільства, персональних потреб тренерів-

викладачів; нормативно-правові імперативи, що подані в документах, які детермінують 

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. 

5. У дисертації подано орієнтовне андрагогічно обґрунтоване навчально-методичне 

забезпечення процесу підвищення кваліфікації: план, програми курсів, схеми розробки 

індивідуальної траєкторії розвитку ППК, методики діагностики, програми рольових і 

імітаційних ігор, вимоги до написання індивідуальних творчих робіт, шаблони 

тезаурусу, функціональні обов’язки суб’єктів навчальної та організаційної взаємодії 

(науково-педагогічних працівників кафедр, методистів ДЮСШ, тьюторів, 

адміністраторів тощо). 
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6. Авторська програма підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ 

«Професійно-педагогічна компетентність» зорієнтована на досягнення описаних та 

обґрунтованих результатів освіти. Її зміст представлено структурними модулями, що 

розкривають чотири генеральні тематики курсів: «Основи педагогічної майстерності», 

«Виховання юних спортсменів», «Основи спортивної дидактики», «Розвиток рухових 

якостей вихованців». 

Процес навчання формально розрахований на 120 год (4 кредити) аудиторної, 

позаудиторної 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, тест знань, методику експертного оцінювання 

ППК тощо. 

Програма розрахована на 12 днів очної взаємодії (7 днів на початку курсів та 5 – 

наприкінці). Вона містить 30 год лекційної та 50 год самостійної роботи, 40 год 

практичних занять і передбачає супровід педагогічної практики на робочому місці 

тренера-викладача ДЮСШ. 

 

Основні результати дослідження викладено в працях [25; 192; 196; 197; 202]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПЕРЕВІРКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРА-

ВИКЛАДАЧА ДЮСШ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

 

Розділ присвячений експериментальній перевірці ефективності організаційно-

педагогічних умов розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення 

кваліфікації. Зокрема, у ньому обґрунтовано методику оцінювання рівня розвитку ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ; висвітлено план, хід і результати педагогічного 

експерименту. 

 

 

3.1. Методи оцінювання професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації  

 

 

Одне з ключових положень Болонського процесу передбачає, що система 

оцінювання якості освіти студента має бути стандартизованою та формалізованою. 

Необхідним компонентом цієї системи є педагогічний контроль, що забезпечує 

зворотний зв’язок і діагностику навчального процесу, визначає рівень виконання 

слухачем завдань на курсах підвищення кваліфікації [180]. 

Відповідно до положень компетентнісного підходу, результати освіти – очікувані й 

вимірювані конкретні досягнення студентів, які визначають на основі того, як вони 

здатні виконувати професійні функції після завершення освітньої програми або її 

частини. 

Виходячи з вищезазначеного, наступним логічним кроком нашого дослідження є 

розробка методики оцінювання рівня ППК тренерів-викладачів ДЮСШ, яка була б 

лаконічною, мала чіткий, алгоритмізований та практичний характер. 
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Утім, як показав аналіз публікацій за проблематикою оцінювання ППК в різних 

суб’єктів навчання [1; 8; 11; 20; 28; 38; 44; 68; 109; 119; 136; 206], на сьогодні не 

розроблено універсальної та технологічної методики оцінювання сформованості ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації, зокрема, не знайшли 

належного висвітлення питання визначення її критеріїв, показників, методів оцінювання 

її сформованості. 

Отже, враховуючи те, що будь-який педагогічний процес втрачає сенс у разі 

невизначеності формальних ознак його кінцевого результату, наші подальші зусилля 

спрямуємо на розробку методики оцінювання рівня ППК тренерів-викладачів ДЮСШ 

на курсах підвищення кваліфікації, яка б мала технологічний характер. 

Насамперед, визначимо критерії й показники для оцінювання ППК тренера-

викладача ДЮСШ. 

Згідно з довідковою літературою, критерії – це ознаки, на підставі яких оцінюють 

будь-яке явище, дію, ідею [146, с. 163]. 

Критерії мають бути об’єктивними, стисло й точно сформульованими, охоплювати 

найістотніші сторони досліджуваного явища. Вони повинні характеризувати саме ті 

аспекти об’єкта, на які звертає увагу дослідник, відображати динаміку вимірюваної 

якості об’єкта в просторі й часі та розкриватися через низку показників, за ступенем 

прояву яких можна судити про більший чи менший ступінь вираженості окремого 

критерію [92, с. 65]. 

Під час визначення критеріїв ППК тренерів-викладачів ДЮСШ враховано 

структуру цієї професійної якості (див. підрозділ 1.2 дисертації, рис. 1.1). На основі 

розробленого конструкта визначено також по три показники для кожного з критеріїв, що 

є орієнтиром для експертної оцінки й самооцінки рівня ППК. 

Отже, система критеріїв оцінювання розвитку ППК тренера-викладача ДЮСШ має 

такий вигляд: 

– особистісний критерій (показники: суб’єктність, цілеспрямованість, гуманність 

тренера-викладача); 

– когнітивний критерій (показники: знання методик навчання юних спортсменів 

основ рухових, технічних, а також інших спортивних дій; знання методик виховання 
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юних спортсменів у процесі спортивної та змагальної діяльності; знання методик 

розвитку рухових якостей вихованців, а також досвід реалізації цих якостей в умовах 

змагальної діяльності); 

– операційний критерій (показники: уміння розвитку рухових якостей та організації 

змагальної діяльності; виховні вміння, сформовані в контексті особливостей виховання 

юних спортсменів у процесі спортивної та змагальної діяльності; уміння навчання юних 

спортсменів основ рухових, технічних, а також інших дій). 

Відзначимо, що опора на емпіричні дані під час розроблення конструкта ППК задає 

чітку критеріально-практичну основу для оцінювання рівня розвитку ППК тренера-

викладача ДЮСШ, що дає змогу подолати суб’єктивізм в оцінюванні ефективності 

курсів підвищення кваліфікації. 

Відповідно до визначених критеріїв і показників сформованості ППК, розроблено 

діагностичний комплекс, основними методами якого стали комп’ютерне тестування 

знань, експертна оцінка та самооцінка, тест-опитувальник. 

При доборі цих методів ми керувалися такими міркуваннями. 

Однією з основних переваг тестування є невеликі витрати часу на отримання 

результатів контролю, до того ж слухачі курсів підвищення кваліфікації можуть 

виконувати тестові завдання, а викладачі – перевіряти їхні результати, знаходячись на 

відстані від навчального закладу, у найбільш зручний час. 

При визначенні тестування як однієї з провідних методик діагностики ППК ми 

врахували позицію Н. Ізотової, на думку якої, тестування надає викладачеві інформацію 

про хід і результати процесу навчання слухачів, на основі якої викладач може змінювати 

форми й методи навчання з урахуванням рівнів навченості учнів. Перевагою такого 

тестування є те, що воно може бути використаним для самоконтролю слухачами своїх 

навчальних досягнень [71, c. 19]. 

Враховуючи ці міркування, розроблено тест знань. Результати цього тесту 

оцінюються за п’ятибальною шкалою залежно від кількості неправильних відповідей 

слухача (Додаток З). 

Для визначення норм оцінювання розвитку когнітивного компонента ППК слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за розробленим тестом проведено пілотне тестування 
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невеликої вибірки тренерів-викладачів (n = 47), що навчалися на курсах підвищення 

кваліфікації за авторською програмою. 

Стандартизацію тесту знань ми проводили шляхом визначення 20, 40, 60 та 80-го 

процентилів, що дало змогу виявити п’ять рівнів знань слухачів курсів. 

Статистичні показники, використані при цьому, розраховані за допомогою 

програми Statistica 6 (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Статистичні показники, отримані при стандартизації тестів знань 
Статистичні показники Значення 

Кількість (n) 47 
Середнє (m) 7,57 
Мінімум 2 
Максимум 20 
Процентиль 20 5 
Процентиль 40 7 
Процентиль 60 8 
Процентиль 80 10 
Стандартне відхилення (σ) 3,37 
 

Спираючись на дані табл. 3.1, визначено такі норми тесту знань щодо рівня 

сформованості когнітивного компонента ППК: 

– 0–4 неправильних відповіді – високий (5 балів); 

– 5–6 неправильних відповідей – вище від середнього (4 бали); 

– 7–8 неправильних відповідей – середній  (3 бали); 

– 9–10 неправильних відповідей – нижче від середнього (2 бали); 

– 11 та більше неправильних відповідей – низький (1 бал). 

Проте, у разі використання методики оцінювання ППК, заснованої виключно на 

тестуванні знань тренера-викладача ДЮСШ, поза увагою можуть залишитися такі її 

аспекти, як мотивація, уміння, характерні особливості стилю педагогічної діяльності 

тощо. Тому в нашому дослідженні тестування знань доповнено іншими видами 

діагностики, як-от авторський опитувальник і експертне оцінювання. 

Зокрема, для оцінювання особистісного компонента ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ використано поширений тип методики вимірювання особистісних і 
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професійних якостей, яка позначається в науковій літературі як тест-опитувальник 

[80, с. 91]. Застосування в наукових дослідженнях цього інструменту спирається на 

теоретичні позиції П. Клайна, згідно з якими, особистісним опитувальникам притаманні 

атрибути ефективних тестів: надійність, дискримінативність і стандартизованість [80, 

с. 91]. 

Подібні опитувальники є незамінними в разі вивчення великих вибірок, оскільки 

дають змогу швидко й точно виявити тенденції в розвитку тих чи інших якостей значної 

кількості осіб. Корисні вони і як допоміжний засіб отримання інформації про 

конкретного професіонала. 

Тест-опитувальник, включений до складу діагностичного комплексу, дістав назву 

«Особистісні аспекти ППК тренера-викладача ДЮСШ» (Додаток И).  

Цей опитувальник складено з урахуванням вимог до подібного інструментарію, він 

містить 21 твердження з рейтинговими шкалами. При цьому використано п’ятибальну 

шкалу, крайні значення якої відповідають позиціям респондента: «завжди – ніколи» або 

«саме так – точно ні» [80, с. 94]. Для визначення норм опитувальника проведено пілотне 

тестування вибірки тренерів-викладачів (n = 47), які навчалися на курсах підвищення 

кваліфікації за авторською програмою. 

Як і в попередньому випадку, стандартизацію опитувальника ми проводили через 

визначення 20, 40, 60 та 80-го процентилів, що дало змогу визначити п’ять рівнів 

розвитку особистісного компонента ППК. 

Дані, на які ми спиралися при визначенні цих рівнів, відображено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Статистичні показники, отримані при стандартизації опитувальника 

Статистичні показники Значення 
Кількість (n) 47 
Середнє (m) 65,53 
Мінімум 32 
Максимум 108 
Процентиль 20 50 
Процентиль 40 62 
Процентиль 60 70 
Процентиль 80 80 
Стандартне відхилення (σ) 18,52 
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Спираючись на дані табл. 3.2, ми визначили такі норми опитувальника щодо рівня 

сформованості особистісного компонента ППК: 

– 81 та більше «сирих» балів – високий (5 балів); 

– 71–80 «сирих» балів – вище від середнього (4 бали); 

– 63–70 «сирих» балів – середній (3 бали); 

– 50–62 «сирих» балів – нижче від середнього (2 бали); 

– менше ніж 50 «сирих» балів – низький (1 бал). 

Перевірка взаємозв’язків результатів, отриманих за окремими шкалами та 

загальним показником розвитку особистісного компонента ППК тренера-викладача 

ДЮСШ, засвідчила, що між отриманими даними існують прямі значущі кореляційні 

зв’язки з високим рівнем достовірності (р < 0,05). Виявлені закономірності мають 

стійкий характер, що свідчить про надійність і валідність розробленої методики. 

Наступний діагностичний інструмент має більш складну для вимірювання функцію 

– реальну професійно-педагогічну діяльність тренера-викладача ДЮСШ. Обраний 

метод оцінювання рівня розвитку операційного компонента ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ – експертна оцінка, є традиційним для подібних досліджень [20; 85; 104; 136]. 

Він дає змогу оцінити здатність тренера-викладача успішно вирішувати основні 

функціональні завдання тренерської діяльності і є найбільш поширеними засобами 

оцінювання його професійної компетентності. 

Зокрема, згідно із запропонованою нами методикою експертного оцінювання, 

експерти визначають рівень ППК за п’ятибальною шкалою на основі бесіди з тренером-

викладачем, спостереження за проведенням ним навчально-тренувального заняття, 

аналізу результатів його педагогічної діяльності, а також бесіди з керівництвом ДЮСШ. 

Експерти за допомогою бланку експертного оцінювання операційного компонента ППК 

тренера-викладача ДЮСШ (Додаток  К) оцінюють: уміння з планування тренувального 

процесу; володіння сучасними методиками розвитку фізичних якостей спортсменів; 

доцільність дій у виховних ситуаціях; педагогічну креативність і кмітливість; 

організацію роботи спортсменів на тренувальному занятті; результативність навчання 

спортсменів рухових дій тощо. 

Як і для описаних вище складових діагностичного комплексу, для визначення норм 

методики експертного оцінювання нами було організовано пілотне тестування вибірки 
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тренерів-викладачів (n = 22), які навчалися на курсах підвищення кваліфікації. Зокрема, 

визначено п’ять рівнів розвитку операційного компонента ППК на основі обчислення 20, 

40, 60 та 80-го процентилів. Вихідні дані для цього відображено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Статистичні показники, отримані при стандартизації  

методики експертної оцінки операційного компонента ППК 
Статистичні показники Значення 

Кількість (n) 22 
Середнє (m) 12,14 
Мінімум 6 
Максимум 30 
Процентиль 20 6 
Процентиль 40 11 
Процентиль 60 20 
Процентиль 80 27 
Стандартне відхилення (σ) 7,84 

 

На основі даних табл. 3.3 визначено такі норми експертної оцінки рівня 

сформованості операційного компонента ППК: 

– більше ніж 27 «сирих» балів – високий (5 балів); 

– 20–26 «сирих» балів – вище від середнього (4 бали); 

– 11–19 «сирих» балів – середній  (3 бали); 

– 6–10 – нижче від середнього (2 бали); 

– менше ніж 6 – низький (1 бал). 

Самооцінка професійної діяльності тренера-викладача передбачала використання 

тих самих показників, що й експертне оцінювання.  

Додатковим діагностичним засобом підтвердження валідності та надійності 

отриманих результатів є модифікована й адаптована методика «Оцінювання рівня 

кваліфікації педагогічних працівників» (розроблена під керівництвом В. Шадрікова та 

ін.) (Додаток Л). Цю методику створено у 2010 р. для використання атестаційними 

комісіями, експертними групами, методичними об’єднаннями педагогічних працівників, 

методичними службами муніципального й регіонального рівнів з метою встановлення 

відповідності педагогічного працівника вимогам до тієї чи іншої кваліфікаційної 

категорії. У названій методиці використано компетентнісний підхід до оцінювання 
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професійної діяльності педагогів з урахуванням описаних трудових дій, необхідних 

знань і вмінь. Автори методики виходили з того, що кваліфікація педагога може бути 

описана як сукупність шести основних компетентностей у таких площинах, як: 

1) особистісні якості; 2) постановка цілей і завдань педагогічної діяльності; 

3) мотивування учнів (вихованців) на здійснення навчальної (виховної) діяльності; 

4) розробка програми діяльності та прийняття педагогічних рішень; 5) забезпечення 

інформаційної основи педагогічної діяльності; 6) організація педагогічної діяльності. 

Описана методика є достатньо універсальною. Зокрема, в анотації до неї вказано, 

що вона може бути використана в роботі різних закладів освіти стосовно різних 

категорій педагогічних працівників. 

Взаємозв’язок розроблених методів із критеріями та показниками розвитку ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації відображено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Методи оцінювання професійно-педагогічної компетентності  

тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення кваліфікації  

Методи оцінювання Критерії Показники 
Основні Додатковий 

Суб’єктність  
Гуманність 

Особистісний 

Цілеспрямованість 

Авторський тест-
опитувальник 

Знання методики розвитку рухових 
якостей спортсмена  
Знання виховних методів і цільових 
орієнтирів 

Когнітивний 

Знання методики навчання рухових вправ

Тест з оцінювання 
рівня знань  

Уміння з розвитку рухових якостей 
спортсменів  
Виховні вміння  

Операційний 

Спортивно-дидактичні вміння  

Експертне оцінювання 
/ самооцінка 
професійної 
діяльності 

Модифікована 
й даптована 
методика 
«Оцінювання 
рівня 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників» 
(В. Шадріков 
та ін.) 

 

Зауважимо, що інтегративний характер ППК тренера-викладача ДЮСШ зумовлює 

необхідність поєднання розрізнених оцінок її складових у єдину узагальнювальну 

оцінку. Для цього розглянемо ППК як професійну якість, під якою науковці розуміють: 

–  індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на ефективність 

діяльності й успішність її освоєння, до яких належать і здібності, які не вичерпують 

усього обсягу професійних якостей (В. Шадріков [205]); 
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–  індивідуальні властивості суб’єкта діяльності, що необхідні й достатні для її 

реалізації на нормативно заданому рівні та значущо й позитивно корелюють з одним або 

декількома її основними результативними параметрами: якістю, продуктивністю, 

надійністю (А. Карпов [77]); 

–  сукупність індивідуальних особливостей людини, що визначають ефективність 

реалізації трудових функцій, необхідних і достатніх ознак професійної придатності 

(О. Гура [38, с. 235]). 

На нашу думку, є сенс слідувати також науковим висновкам А. Маркової та 

М. Клищевської, згідно з якими, професійні якості, з одного боку, є передумовою 

професійної діяльності, а з іншого – вони самі мають властивість удосконалюватися, 

шліфуватися в ході діяльності як її новоутворення, детермінуючи при цьому успішність 

професійної діяльності [82; 106]. 

З погляду завдань нашого дослідження, корисним є й те, що професійну якість 

можна уявити як структуру, що інтегрує ієрархічно нижчі властивості суб’єкта праці. 

Такий підхід створює можливість для використання кваліметричних принципів у 

процесі оцінювання рівня ППК конкретного тренера-викладача ДЮСШ [163]. 

На основі аналізу наукових джерел, присвячених проблемі оцінювання результатів 

післядипломної педагогічної освіти, ми прийняли рішення дотримуватися підходу, 

визначеного й описаного В. Рєутовою [152], яка запропонувала алгоритм обчислення 

узагальнювального індексу професійної (у нашому випадку – професійно-педагогічної) 

компетентності, з використанням формально-логічних методів на основі 

кваліметричного моделювання. Такий підхід дає змогу об’єднати кількісні показники 

оцінювання рівня розвитку ППК та створити шкалу оцінювання, тобто оцінити ППК 

тренера-викладача ДЮСШ якісно. 

На користь використання кваліметричного підходу в нашому дослідженні 

виступило те, що на сьогодні кваліметрія, предметом якої є методи кількісного 

оцінювання якості тієї чи іншої продукції або діяльності, є метазнанням, що інтегрує 

методологію й технології кількісного оцінювання якості об’єктів будь-якої природи 

(живих або неживих; предметів або процесів; продуктів праці або природних 

феноменів), що мають матеріальний або духовний характер, штучне або природне 
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походження [163]. До того ж ми враховували те, що наукові основи використання 

кваліметричного підходу в педагогічних дослідженнях є добре розробленими й 

представленими в наукових працях [172]. 

Відповідно до кваліметричного підходу, ППК тренера-викладача ДЮСШ 

розглянуто як дерево властивостей, коренем якого є групи показників нижчого рівня. 

Кожен із цих показників має свою вагомість (значущість). При цьому коефіцієнт 

вагомості визначає ступінь впливу окремого показника нижчого рангу на показник 

вищого рангу. Найбільш зручно брати ціле за одиницю, а вагомість показників нижчого 

рівня виражати в частках одиниці [163]. 

Спираючись на сказане, для визначення загального рівня ППК тренера-викладача 

ДЮСШ, ми розробили кваліметричну модель, що дає змогу обчислити відповідний 

індекс. 

Першим кроком розробки цієї моделі стало визначення питомої ваги окремих 

компонентів (критеріїв) ППК. Для цього експерти – доктори педагогічних наук, що 

мають звання «Майстер спорту України» (n = 15) оцінили вагу кожного із 

запропонованих критеріїв, розподіливши між ними 10 балів. 

На основі оцінок побудовано матрицю, у рядках якої – порядкові номери експертів, 

у стовпцях – критерії, у комірках – оцінки експертів. На основі цієї матриці визначено 

середнє арифметичне за кожним стовпцем, яке й репрезентувало питому вагу кожного 

окремого критерію. 

У результаті описаної процедури отримано таку питому вагу критеріїв ППК 

тренера-викладача ДЮСШ: особистісний – 0,3; когнітивний – 0,2; операційний – 0,5. 

Відзначимо, що розроблена кваліметрічна модель у дисертації не представлена в 

повному вигляді (як дерево властивостей, складових професійної якості, а також 

відповідних коефіцієнтів вагомості цих властивостей). На нашу думку, більш 

інформативною є експлікація формули обчислення індексу ППК тренера-викладача 

ДЮСШ, визначеної на основі розробленої кваліметричної моделі: 

 , (3.1) 

де К – індекс ППК;  
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S1 – бал за методикою оцінювання особистісного критерію (тест-

опитувальник); 

S2 – бал за методикою оцінювання когнітивного критерію (тест знань); 

S3 – бал за методикою оцінювання операційного критерію (експертна оцінка / 

самооцінка); 

b  – максимальна кількість балів у методиках оцінювання (5 балів). 

Зауважимо, що обов’язковою умовою дієвості розробленої формули є 

«п’ятибальність» методик, що використовують для оцінювання показників усих 

критеріїв ППК. 

Наступним кроком стало створення на основі формули обчислення індексу 

сформованості ППК тренерів-викладачів ДЮСШ діагностичного інструменту на основі 

MS Excel. 

Останній крок у розробці методики оцінювання розвитку ППК тренера-викладача 

ДЮСШ – встановлення норм індексу ППК, для чого проведено пілотне дослідження, у 

ході якого оцінено стан ППК 17 тренерів-викладачів ДЮСШ. 

Тренерам було запропоновано виконати завдання та тести авторського 

діагностичного комплексу. Дійсними було визнано всі результати. 

Візуальний аналіз отриманих емпіричних даних (за допомогою побудови 

гістограми) показав, що вони відповідають нормальному розподілу. 

Для встановлення меж рівнів індексу ППК тренерів-викладачів ДЮСШ було 

обрано метод на основі аналізу середнього арифметичного (m) і стандартного 

відхилення (σ). Межа низького рівня визначалася на основі: m–⅔σ; межа високого рівня 

– m+⅔σ. При такому способі нормування середньому рівню відповідало 50% результатів 

вибірки [138]. 

Результатом описаної вище процедури стали такі норми індексу ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ: якщо індекс ≤ 0,40 – низький рівень; якщо індекс у межах 0,40-0,71 

– середній рівень; якщо індекс ≥ 0,72 – високий рівень. Кожен рівень розвитку ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ демонструє їхню здатність виявляти специфічні особистісні 

якості, формулювати мету й мотиви діяльності вихованців, компетентність у розробці 

програм педагогічної діяльності тощо.  
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Зокрема, для високого рівня характерні: 

– активність тренера-викладача в професійно-педагогічній діяльності, твердість 

переконань, послідовність у відстоюванні своїх світоглядних позицій; виражена 

установка тренера-викладача на розкриття особистісного та спортивного потенціалу 

вихованця, готовність до співпереживання, надання допомоги, виявлення уваги та 

поваги до юного спортсмена; підтверджена вчинками орієнтація тренера-викладача на 

самореалізацію в професійній діяльності, а також послідовність реалізації цих своїх 

переконань; 

– досконале знання методики розвитку рухових якостей спортсменів, виховних 

методів та цільових орієнтирів спортивного виховання, методики навчання рухових дій; 

– сформовані вміння з розвитку основних і похідних рухових якостей спортсменів, 

спортивно-дидактичні вміння з навчання юних спортсменів основ рухових, технічних, а 

також інших дій; виховні вміння, сформовані в контексті особливостей спортивної та 

змагальної діяльності. 

Для середнього рівня характерні: 

– відсутність ініціативи в професійно-педагогічній діяльності; несформованість 

світоглядних переконань; готовність до відмови від них у разі вираженого зовнішнього 

тиску; часті відмови від зусиль з розкриття особистісного та спортивного потенціалу 

вихованців у разі виникнення педагогічних труднощів; рідкісні прояви співпереживання, 

надання допомоги, виявлення уваги та поваги до юних спортсменів; ситуативне 

ставлення до власної самореалізації в професійній діяльності; непослідовність у 

реалізації особистісних принципів у професійній діяльності; 

– обмежене знання методик розвитку рухових якостей спортсменів, виховних 

методів та цільових орієнтирів спортивного виховання, а також методики навчання 

рухових дій в обраному виді спорту; 

– обмежені вміння з навчання юних спортсменів основ рухових та технічних дій, 

розвитку основних і похідних рухових якостей та виховні вміння. 

Для низького рівня характерні: 

– негативне ставлення до професійно-педагогічної діяльності, що призводить до 

нехтування професійними обов’язками; відсутність основоположних світоглядних 
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переконань, а також сформованих соціальних (зокрема, педагогічних) позицій; цілковита 

байдужість до питань розкриття особистісного та спортивного потенціалу вихованців; 

відсутність співпереживання, уваги й поваги до юних спортсменів, неготовність до 

надання допомоги їм у разі потреби; байдужість до самореалізації в професійній 

діяльності; небажання реалізувати свої переконання в професійній діяльності; 

– відсутність знань методик розвитку рухових якостей спортсменів, виховних 

методів та орієнтирів спортивного виховання, а також методики навчання рухових дій в 

обраному виді спорту; 

– невміння навчати юних спортсменів основ рухових і технічних дій, розвивати 

основні й похідні рухові якості та виховувати юних спортсменів. 

Таким чином, теоретичні пошуки й пілотні дослідження, хід і результати яких 

викладено в цьому підрозділі дисертації, заклали емпіричні основи педагогічного 

експерименту з розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації. Зокрема, обґрунтовано таке: 

1. Професійно-педагогічна компетентність тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах 

підвищення кваліфікації може бути оцінена за такими критеріями: 

– особистісним (показники: суб’єктність, цілеспрямованість, гуманність тренера-

викладача); 

– когнітивним (показники: знання методик навчання юних спортсменів основ 

рухових, технічних, а також інших спортивних дій; знання методик виховання юних 

спортсменів у процесі спортивної та змагальної діяльності; знання методик розвитку 

рухових якостей вихованців, а також досвід реалізації цих якостей в умовах змагальної 

діяльності); 

– операційним (показники: уміння розвитку рухових якостей та організації 

змагальної діяльності; виховні вміння, сформовані в контексті особливостей виховання 

юних спортсменів у процесі спортивної й змагальної діяльності; уміння навчання юних 

спортсменів основ рухових, технічних, а також інших дій). 

2. Як доцільні інструменти оцінювання окремих показників ППК тренера-

викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації можна розглядати: 

– тест-опитувальник; 
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– комп’ютерний тест знань; 

– експертне оцінювання. 

3. Інструментом визначення індексу ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах 

підвищення кваліфікації є авторська методика, що інтегрує необхідний математичний 

апарат, інструментарій на основі Excel, а також норми індексу ППК. 

Окрім зазначеного, подано якісні характеристики високого, середнього та низького 

рівнів розвитку ППК тренера-викладача. 

Оцінювання рівня розвитку ППК є важливим етапом професійного життя тренера-

викладача, який забезпечує підвищення якості професійно-педагогічної діяльності 

завдяки отриманню зовнішньої оцінки й самооцінці діяльності, осмисленню досягнутого 

та проектуванню подальших кроків професійного розвитку. Розроблена методика 

побудована на компетентнісному підході й вносить визначеність у критерії та методи 

оцінювання ППК тренера-викладача ДЮСШ. 

 

 

3.2. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

 

Дослідно-експериментальну роботу організовано відповідно до традиційної логіки 

наукового дослідження (О. Баскаков [9], С. Гончаренко [33], І. Підласий [135], 

М. Туленков [9] та ін.). 

Дослідно-експериментальна робота інтегрувала три взаємопов’язані етапи. На 

першому етапі (2014 р.) на основі вивчення стану проблеми в науково-педагогічній і 

методичній літературі визначено об’єкт, предмет, мету й сформульовано завдання 

дослідження; розроблено критерії, показники та методику оцінювання ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації. На другому етапі (2015 р.) 

проведено пілотні дослідження, сформульовано гіпотезу дослідження через розроблені 

організаційно-педагогічні умови, технологічну модель і навчально-методичне 

забезпечення розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах підвищення 

кваліфікації. На третьому етапі (2016 р.) проведено педагогічний експеримент, під час 
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якого перевіряли ефективність авторських гіпотез розвитку ППК тренерів-викладачів 

ДЮСШ, аналізували та систематизували емпіричні результати, формулювали висновки. 

Місією педагогічного експерименту стало спостереження досліджуваного 

педагогічного явища в спеціально створених і контрольованих умовах та виявлення 

залежності й кореляції між створеними умовами навчання та його результатом. 

Педагогічний експеримент проведено під нашим керівництвом за авторською 

програмою за участю науково-педагогічних працівників декількох структурних 

підрозділів двох запорізьких університетів. Учасники безпосередньої формувальної 

роботи від Класичного приватного університету – науково-педагогічні працівники та 

допоміжний персонал кафедр освіти та управління навчальним закладом, а також 

теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання. Учасники від Запорізького 

національного університету – науково-педагогічні працівники кафедри фізичної 

культури і спорту. 

Проведення педагогічного експерименту передбачало виконання таких завдань: 

– планування дослідження; 

– визначення експериментальної та контрольних вибірок, а також термінів і умов 

проведення дослідження; 

– визначення первинного рівня ППК в експериментальній та контрольних вибірках; 

– реалізація в експериментальних вибірках авторських організаційно-педагогічних 

умов розвитку ППК; 

– проведення контрольного вимірювання рівня ППК в експериментальних та 

контрольній вибірках; 

– аналіз результатів дослідження та формулювання висновків. 

У дослідженні порівнянню підлягали результати підвищення кваліфікації тренерів-

викладачів до та після закінчення курсів, організованих як за авторською, так і за 

традиційними програмами. Такий план педагогічного експерименту обрано, спираючись 

на розроблені та перевірені на практиці пропозиції Д. Гудіна, К. Зароченцева, 

А. Худякова, О. Сидоренко, А. Худякова [37; 62, с. 82; 160, с. 240]. 

При цьому залежною змінною (результативною ознакою) обрано рівень ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ. Незалежною змінною (фактором) – різні (авторський і 

традиційний) варіанти підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ. 
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Авторський варіант (Варіант 1) побудови курсів підвищення кваліфікації шляхом 

створення визначених організаційно-педагогічних умов передбачав формування 

експериментальної вибірки (ЕВ, n = 88), до якої увійшли тренери-викладачі чотирьох 

навчальних груп, які проходили підвищення кваліфікації в Класичному приватному 

університеті в 2016 р. 

У другому варіанті (Варіант 2) побудови курсів підвищення кваліфікації фактор 

авторських організаційно-педагогічних умов був відсутній, а розвиток ППК (одна із 

цілей курсів) відбувався традиційно. До контрольної вибірки (КВ, n = 122) увійшли 

слухачі курсів підвищення кваліфікації п’яти вищих навчальних закладів України, в 

яких у 2016 р. здійснювалося підвищення кваліфікації: 

– Запорізький національний університет (2 незалежні групи, 43 особи) (навчальний 

план представлено у Додатку М); 

– Бердянський державний педагогічний університет (1 група, 22 особи); 

– Харківська державна академія фізичної культури (1 група, 20 осіб); 

– Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1 група, 

21 особа); 

– Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (1 група, 

18 осіб). 

Усього в педагогічному експерименті взяли участь 210 тренерів-викладачів. 

Результати експериментальної роботи обробляли методами математичної 

статистики. Зокрема, для встановлення різниці в рівні сформованості ППК між ЕВ та КВ 

обрано метод порівняння даних за критерієм Манна-Уїтні, що є непараметричною 

альтернативою Т-тесту для незалежних вибірок [35, с. 49]. Таке рішення прийнято нами 

з огляду на відсутність у методі порівняння даних за критерієм Манна-Уїтні обмежень, 

пов’язаних з нормальністю розподілу даних у вибірці та її обсягом. 

Додатковим методом математичної статистики, що вимірює динаміку змін у 

зв’язаних вибірках, обрано метод порівняння за критерієм знаків, що теж є 

альтернативою Т-тесту, але для залежних вибірок. Ми вважаємо, що таке додаткове 

порівняння підвищить обґрунтованість наукових висновків, не збільшуючи його 

трудомісткості [158, с. 347]. 
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Порівнянню підлягали результати вимірювання: 

– КВ та ЕВ – під час констатувального й контрольного етапів експерименту (за 

критерієм Манна-Уїтні); 

– КВ – під час констатувального та контрольного етапів експерименту; 

– ЕВ – під час констатувального та контрольного етапів експерименту. 

Умови навчання (кваліфікація науково-педагогічних працівників, матеріальна база, 

цільова аудиторія слухачів тощо) в ЕВ та КВ у багатьох аспектах збігалися. Слухачі обох 

вибірок проходили вхідне й вихідне вимірювання рівня ППК за авторською методикою 

та з використанням додаткового засобу (за матеріалами В. Шадрікова), який 

використано на контрольному етапі педагогічного експерименту. 

Водночас між ЕВ та КВ були відмінності як у формах навчання, так і способах 

проведення розвивальної роботи. Зокрема, представники ЕВ проходили підвищення 

кваліфікації за очно-дистанційною, а КВ – за очною формою навчання. При цьому обсяг 

формальної й неформальної самостійної роботи в слухачів КВ був значно меншим через 

відсутність пролонгованої педагогічної практики на робочому місці. 

Слухачі курсів не знали, що беруть участь у педагогічному експерименті, що 

гарантувало симетричне, традиційне ставлення до процесу підвищення кваліфікації до 

початку розвивальної роботи. 

Опишемо докладніше перебіг реалізації авторських організаційно-педагогічних 

умов розвитку ППК у процесі підвищення кваліфікації. 

Комплекс організаційно-педагогічний умов було імплементовано на курсах 

підвищення кваліфікації Класичного приватного університету і в інтегрованому вигляді 

упредметнено через необхідні нормативно-правові документи: навчальні плани та 

програми, розроблені кафедрами, графік проведення курсів на навчальний рік, розклад 

занять на конкретних курсах тощо [140]. 

Так, навчальний план (Додаток В), затверджений проректором з навчальної роботи 

й директором центру підвищення кваліфікації, презентує назви курсів та тем підвищення 

кваліфікації, з яких зрозуміло, що зміст навчання визначали чотири дисципліни курсу: 

«Основи педагогічної майстерності (30 год), «Виховання юних спортсменів» (30 год), 

«Основи спортивної дидактики» (30 год), «Розвиток рухових якостей» (30 год). 
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На лекційну та практичну роботу за планом виділено 70 год, зміст яких розкрито в 

робочих навчальних програмах дисциплін (Додаток Д), а форми та акценти деталізовано 

в авторській моделі (див. підрозділ 2.2, рис. 2.3). 

Зміст технологічної моделі розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ, поданої в 

підрозділі 2.2, знайшов відображення в освітньо-професійній програмі курсів 

підвищення кваліфікації (Додаток Е). 

Програма інтегрує організаційно-настановчу сесію, базовий блок, що передбачають 

опрацювання чотирьох курсів, самовдосконалення без відриву від виробництва із 

супроводом тьюторів та очну заключну сесію з вихідним контролем знань та наданням 

рекомендацій у міжкурсовий період слухачів. 

Як видно з  освітньо-професійної програми, у її першому блоці зосереджено форми 

й методи підготовчого етапу технологічної моделі. 

Практична реалізація закладених у моделі заходів відбувалася, перш за все, під час 

роботи, спрямованої на інформування потенційних слухачів про особливості та переваги 

курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, які проводяться в 

Класичному приватному університеті. 

У цій роботі ми брали безпосередню участь, зокрема нами були організовані 

мотивувальні збори з потенційними слухачами курсів. Разом з іншими представниками 

вишу ми брали участь у методичних семінарах ДЮСШ, презентували програму курсів 

«Професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ» на дитячо-

юнацьких змаганнях. 

Цей етап передбачав також залучення слухачів до розвитку ППК в процесі 

підвищення кваліфікації, а також висвітлення методичних аспектів взаємодії між 

академічним персоналом і слухачами в ході самостійної роботи останніх. Це відбувалося 

на організаційно-настановчих зборах, під час яких тренери-викладачі, які місцем 

підвищення кваліфікації обрали Класичний приватний університет, мали змогу 

ознайомитися з основними ідеями, закладеними в авторську програму курсів 

підвищення кваліфікації. 

На зборах встановлювали контакти між слухачами та викладачами, які здійснюють 

андрагогічний процес, презентували розклад занять. 
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Організаційно-настановчі збори включали інструктивне заняття в комп’ютерній 

аудиторії, на якому відбувалося знайомство слухачів із системою дистанційного 

навчання Moodle, на базі якої розміщено методичні матеріали, необхідні для 

опрацювання змісту навчання, а також настанови щодо організації андрагогічного 

процесу. 

Під час інструктивно-методичного заняття слухачі курсів отримали необхідні 

коментарі щодо роботи із системою Moodle. При цьому наші побоювання щодо 

виникнення труднощів під час обміну зі слухачами інформацією з використанням 

цифрових пристроїв виявилися марними. Майже всі слухачі (після попередження) мали 

при собі необхідні цифрові пристрої або комп’ютери. Нашу увагу привернуло те, що 

слухачі курсів достатньо вправно ними користувалися. 

Окремими заходом підготовчого етапу виступив вхідний моніторинг ППК. Він 

передбачав такі процедури: анкетування, співбесіду з представником академічного 

персоналу, а також розроблення індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації на 

основі аналізу результатів діагностики, отриманих за авторським тестом-

опитувальником, тестом знань, а також методикою самооцінювання ППК. 

У ході комплексного вхідного діагностування використано авторський 

діагностичний інструментарій (додатки Б, В, Д). Як показав наш досвід, використання 

розроблених інструментів не викликало труднощів, обробка результатів виявилася 

зручною та технологічною. У ході діагностування використано дидактично-комп’ютерні 

ресурси ЗНУ. 

Реалізація базового етапу авторської програми пов’язана, передусім, з аудиторною 

роботою. 

Перша тема (курс) – «Педагогічна майстерність» – передбачає 6 год лекцій та 6 год 

практичних занять. 

Тема першої лекції – «Педагогічна майстерність як предмет наукового вивчення 

(компоненти педагогічної майстерності)» (2 год). Її мета випливає із назви теми і 

передбачає розгляд означеного феномену переважно в рамках наукової школи І. Зязюна 

[127]. Відбувалася презентація термінологічних засад зазначеного феномена та 

особистісних характеристик тренера-викладача (гуманність, цілеспрямованість, 
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суб’єктність), які є основою для побудови професійно-педагогічної кар’єри. Проведення 

лекції проходило з використанням окремих елементів інтерактивного характеру, таких 

як періодичні міні-дискусії щодо найбільш значущих компонентів педагогічної 

майстерності та особистісних якостей, які домінують серед найбільш успішних та 

видатних колег. На початку лекції доцільне використання «вправ-криголамів», які дають 

змогу слухачам стисло презентувати свої позиції щодо тренерської роботи, особисті 

успіхи або поразки в професії, активно включитися в роботу. 

Практичне заняття (2 год) на тему «Розробка індивідуальної траєкторії розвитку 

власної педагогічної майстерності» передбачає дискусії щодо ідеальної професійної Я-

концепції тренерів-викладачів, пошук неефективних стереотипів у професійній 

поведінці та обраних ціннісних установок. Слухачі обговорювали в групах проблемні 

питання практики педагогічної майстерності та захищали позиції щодо бажаних 

характеристик успішного тренера-викладача. Під час такої роботи необхідно 

продемонструвати наочно зразки проявів педагогічної майстерності в прямому або 

опосередкованому дидактичними засобами вигляді, тобто або запросити видатного та 

успішного тренера, або запропонувати до перегляду відеосюжети про життя й 

професійну діяльність цих осіб. 

Під час другої та третьої лекцій (4 год) слухачі опановують тему внутрішньої та 

зовнішньої педагогічної техніки, яка є елементом виховного, розвивального й 

навчального впливу. Метою лекцій є навчання користуватися власним психофізичним 

апаратом як інструментом педагогічного впливу. Тематика підрозділів охоплює опис 

існуючих узагальнень у сфері театрального мистецтва щодо вокальних характеристик 

мовлення, поз, жестів, міміки, поведінки очей, токесики, просодики педагогів тощо, але 

не зводиться лише до них. Необхідно під існуючі теоретичні позиції підвести контекстні 

та актуальні приклади успішного використання такого інструменту. Рекомендовано 

звернення до ресурсів YouTube-сервісу, де в достатньому обсязі представлено зразки 

професійного спілкування кращих бізнес-тренерів України та зарубіжних майстрів 

тренінгової діяльності. Лектор аналізував приклади продуктивної внутрішньої та 

зовнішньої педагогічної техніки з обов’язковою участю слухачів в обговоренні 

конкретних кейсів із професійного життя тренерів-викладачів. 
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На практичних заняттях (4 год) тренери-викладачі вчилися застосовувати отримані 

знання на практиці завдяки використанню квазіпрофесійних та навчально-професійних 

вправ, проведенню й аналізу міні-тренувань з обраного виду спорту, якщо це дозволяє 

приміщення та контекст вправи. Рекомендовано використання некласичної розстановки 

парт для навчання, зокрема Т-подібної або П-подібної форми. Однією з перспективних 

можливостей оптимізації розміщення слухачів є придбання або виробництво 

інститутами та університетами трапецієподібних парт, які зручно розміщуються в 

аудиторії, легко трансформуються в будь-яку цілевідповідну форму: коло, міні-коло 

тощо. 

Практичні заняття включають питання ефективних професійно-педагогічних 

комунікацій, педагогічного артистизму, презентаційних, сугестивних, мотивувальних 

навичок. Розглядаються окремі елементи теорії К. Станіславського щодо роботи 

артистів на собою. Окремим питанням постає емоційна регуляція професійної діяльності 

тренера-викладача в стресогенних ситуаціях спортивних змагань та конфліктах. Під час 

виконання практичних вправ на закріплення прийомів привертання й утримання уваги 

дитячої аудиторії, установки та підтримки зорового контакту з учнями варто проводити 

зйомку й обговорення відео з наданням рекомендацій щодо засвоєння педагогічної 

техніки в міжкурсовий період. 

Друга тема (курс) – «Виховання юних спортсменів» – передбачала 6 год лекцій та 

8 год практичних занять, а також 2 год семінару. 

Першу лекцію – «Соціальне значення виховання» (2 год) – проведено у формі 

лекції-презентації. Її метою стало інформування слухачів про педагогічні ролі й функції 

тренера-викладача ДЮСШ. 

На цій лекції викладач подавав матеріал у вигляді взаємопов’язаних і 

взаємозалежних блоків, що містили структуровану аудіовізуальну інформацію про 

сутність компетентнісного підходу в освіті, ролі й функції спортивного педагога, 

сутність ППК як професійної якості. Окрім того, створено цілісну картину імперативів 

педагогічної діяльності тренера-викладача ДЮСШ, а також подано структурований 

перелік найактуальніших професійно-педагогічних технологій, що можуть бути 

використані для підвищення ефективності педагогічної діяльності спортивного педагога. 
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Презентаційний матеріал лекції підготовлено з використанням програми Microsoft® 

Power Point. При цьому презентація включала можливість переходу за допомогою меню 

до будь-якої із частин для того, щоб у разі виникнення в слухачів курсів запитань можна 

було повернутися до будь-якої з них. 

Роль викладача полягала не тільки в послідовному переключенні від одного блоку 

до іншого залежно від темпу сприйняття матеріалу слухачами, а й у необхідному 

коментуванні візуальної інформації, створенні логічних зв’язків між інформаційними 

блоками. 

На лекції навчальний матеріал викладено системно, наочно, доступно, емоційно. 

Після її закінчення для підвищення ступеня засвоєння матеріалу кожен слухач отримав 

роздруковану версію презентації. 

Тема другої лекції – «Цільові орієнтири спортивного виховання» (2 год). Її мета – 

висвітлення змісту олімпійської культури вихованця ДЮСШ. У ході лекції до уваги 

слухачів представлено такі положення. 

Переконання, цінності та вчинки людини визначаються тими образами (імаго), які є 

в її розпорядженні. Іншими словами, цінності, диспозиції, статуарний набір, а також 

стиль життя людини багато в чому зумовлені змістом уяви (мundus imaginalis). 

Виховна робота тренера-викладача є засобом формування у вихованця соціально-

нормативних ментальних образів (імаго) і схем. 

У процесі спортивного виховання необхідне створення таких умов, щоб ментальні 

образи та схеми, інтеріоризовані вихованцями, сприяли прояву їхнього духу не тільки в 

процесі спортивної діяльності, а й далеко за її межами. При цьому основи для прояву 

духу лежать у сфері уяви людини у формі імаго. 

Соціально-нормативним цільовим орієнтиром виховної роботи тренера-викладача 

ДЮСШ на сьогодні є формування у вихованця образів і ментальних схем, що 

асоціюються із соціальним конструктом «олімпізм». 

Заняття проведено у формі презентації. 

Тема третьої лекції – «Термінологічний базис для описання виховної роботи 

педагога фізичного виховання та спорту» (2 год). Її мета – визначення й упорядкування 

асоційованих із певними формами наукового знання категорій, понять і термінів, які 
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будуть вихідними конструктами для концептуалізації уявлення про організацію 

виховного процесу в ДЮСШ. 

Зокрема, тезаурус спирається на фундаментальні положення теорії систем про 

сутність категорій «система», «процес», «розвиток», «організація», а також похідних від 

них – «виховний процес», «виховна система», «організація виховного процесу»; у 

контексті опису цільових орієнтирів виховного процесу: «культура», «олімпізм», 

«імаго», «ментальна схема», «диспозиція», «габітус», «соціальна практика», «стиль 

життя», «олімпійська культура»; з позиції висвітлення перебігу та особливостей 

виховного процесу: «виховання», «інтеріоризація», «екстеріоризація», «соціальна дія», 

«соціальна практика», «соціалізація», «виховна робота», «педагогічна вимога», 

«педагогічна оцінка», «педагогічна позиція», «метод виховання», «прийом виховання», 

«педагогічна ситуація», «виховна компетентність», «цикл організації виховного 

процесу». 

Значення цих та пов’язаних із ними термінів уточнено в презентаційному матеріалі 

(Додаток Н). 

Лекція проведена у традиційній формі. 

Ще однією формою взаємодії між слухачами курсів підвищення кваліфікації й 

викладачами став семінар «Прийоми та ситуації виховного процесу» (2 год), на якому 

відбувся обмін досвідом професійно-педагогічної діяльності між слухачами. 

Більшість слухачів курсів підвищення кваліфікації має унікальний досвід 

професійної діяльності, що зумовлює їхню вибірковість в усвідомленому та 

цілеспрямованому інтересі до формування й розвитку необхідних професійних 

компетенцій. Ця вибірковість має отримати відображення в засобах і формах 

андрагогічного процесу. Виходячи зі сказаного вище, семінарське заняття було 

продовжено у формі круглого столу. 

На користь вибору круглого столу як засобу андрагогічного процесу свідчать такі 

міркування: 

– відповідно до принципів навчання дорослих, слухачі мають відчувати свою 

особистісну значущість і провідну роль у процесі навчання, максимально враховувати 

власні професійні запити, потреби та інтереси. Обмін досвідом дає змогу цілком 
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задовольнити цю вимогу, зокрема, підвищити статус слухача – носія досвіду як суб’єкта 

навчання, а також залучити його колег до обговорення найбільш актуальних 

професійних питань; 

– обмін досвідом дає можливість цілком використати педагогічний потенціал 

неформального взаємонавчання, адже, як відомо, традиційно значну частину професійно 

важливої інформації педагоги різних галузей отримують від колег; 

– круглий стіл дає змогу оновити знання, здобуті на попередніх етапах професійної 

освіти; забезпечити високий рівень співтворчості між слухачами та викладачем; 

активізувати самостійну пізнавальну діяльність слухачів. 

У роботі круглого столу, крім слухачів курсів, викладачів, можуть брати участь 

методисти, тренери, а також запрошені провідні вчені та фахівці у сфері проблем 

організації виховної роботи. 

Основою семінару з обміну досвідом стало унаочнення тренерами-викладачами 

своїх напрацювань колегам у сфері активізації й педагогічної підтримки своїх 

вихованців у формі мультимедійної презентації, що інтегрувала слайди, діаграми, відео, 

схеми, фотографії тощо. 

Зауважимо, що під час проведення семінару висловлено ряд корисних зауважень. 

Зокрема, уточнено перелік ознак ППК, скориговано перелік електронних ресурсів, що 

можуть бути корисними тренерам-викладачам ДЮСШ у професійно-педагогічному 

аспекті. Окрім того, набули подальшого висвітлення питання особистісного досвіду 

викладачів у сфері застосування окремих виховних прийомів і методів. 

Семінар спонукав тренерів-викладачів ДЮСШ до обговорення основних напрямів 

педагогічної роботи, у ході якого були висловлені корисні зауваження стосовно 

використання деяких методів виховання в навчально-тренувальному процесі, а також 

акцентовано на тому, що методична підтримка засвоєння тренерами інноваційних 

професійно-педагогічних технологій є водночас необхідною та недостатньою. 

До того ж, семінар ініціював інтерес слухачів до проблеми використання 

професійно-педагогічних технологій у професійній діяльності, який набув продовження 

в самостійній роботі з відповідною літературою. 

Тема першого практичного заняття – «Методика виховної роботи тренера-

викладача ДЮСШ на етапах багаторічної спортивної підготовки» (2 год). 
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При визначенні змісту цього заняття ми виходили з того, що теоретичні здобутки 

не матимуть сенсу, якщо їх не пов’язати з реальними ситуаціями та умовами 

професійної діяльності. Виходячи із цього, розвиток виховної компетентності тренерів-

викладачів ДЮСШ поряд із теоретичною складовою повинен мати практичну складову, 

яка передбачає практичне ознайомлення з інноваційними методиками виховного 

процесу. 

Тому перше практичне заняття за темою включало знайомство тренерів-викладачів 

з методиками виховної роботи, докладне опрацювання слухачами дидактичного 

матеріалу, у якому представлено алгоритм виховної роботи, а також систематизовано 

виховні прийоми в контексті різноманітних педагогічних ситуацій. 

Наголошено на тому, що виховна робота тренера-викладача може бути описана за 

такою схемою: визначення конкретної виховної мети, ситуація спортивної чи 

неспортивної діяльності, педагогічна дія тренера-викладача, спрямована на створення 

враження або трансляцію ідеї, образ або ментальна схема у свідомості вихованця, 

формування окремих диспозицій, формування габітусу, формування стилю життя 

вихованця. 

Слухачі мали можливість отримати від викладача відповіді на запитання, що 

стосуються практичних аспектів використання виховних прийомів у професійно-

педагогічній діяльності. Зміст методик виховної роботи викладено в авторських 

методичних рекомендаціях [25]. 

Тема другого практичного заняття – «Дослідження рівня олімпійської культури 

вихованців ДЮСШ» (2 год). 

Друге практичне заняття в межах цієї теми присвячене засобам оцінювання 

вихованості юних спортсменів. 

Зокрема, як засіб оцінювання рівня сформованості олімпійської культури нами 

обрано опитувальник, що дає змогу виявити імпліцитні уявлення індивіда про 

навколишній світ, власне «Я», а також способи взаємодії між «Я» і світом. Цей 

опитувальник інтегрує 36 пунктів стимульного матеріалу, розподілених на шістьма 

субшкалами:  

1. Ставлення спортсмена до свого «тілесного Я».  
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2. Ставлення спортсмена до свого «душевного Я».  

3. Ставлення спортсмена до моральних цінностей (дотримання Золотого правила 

моральності щодо інших людей). 

4. Ставлення спортсмена до культури поведінки. 

5. Ставлення спортсмена до партикулярного (соціально значущої діяльності, 

наприклад, роботи). 

6. Ставлення спортсмена до свого «духовного Я». 

Підсумковою виступила шкала: 7. Загальне ставлення юного спортсмена до 

олімпійських цінностей. 

На практичному занятті тренерам-викладачам пояснили правила користування цим 

діагностичним інструментом, а також обробки даних, отриманих за його допомогою. 

Тема третього практичного заняття – «Дослідження сформованості виховної 

системи в ДЮСШ» (2 год). 

На ньому було розглянуто засоби діагностики ступеня упорядкованості виховної 

системи ДЮСШ, такі як: модифікована методика дослідження ціннісно-орієнтаційної 

єдності групи, методика «Індекс групової згуртованості Сішора, «Шкала тренер – 

спортсмен» Ю. Ханіна та Р. Стамбулова. 

У ході практичного заняття тренери-викладачі знайомилися з бланками методик, а 

також правилами опрацювання отриманих за їх допомогою даних. 

Четверте практичне заняття на тему «Виховна суб’єктність тренера-викладача» 

(2 год) було присвячено рольовим іграм, в основу яких покладено ідеї М. Буренко [20, 

с. 130]. За основу інсценування було взято такі ситуації педагогічної діяльності тренерів-

викладачів: 

1. Знайомство з групою – тренер починає тренування з групою новачків, які 

прийшли до нього вперше. 

2. Вітання. Несподівано до спортивного залу заходить вихованець, що запізнився, 

тому не може брати участі в тренуванні. Діти дивляться на Вас. Дійте, реагуйте. 

3. Тренер має на меті дещо повідомити групі на початку тренування. Розповідь 

розпочинається, наприклад, так: «Любі друзі, я хочу розповісти Вам...». Це може бути 

інформація про найближчі перспективи змагальної діяльності, про цікаву, значущу 
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спортивну подію тощо. Завдання «тренера» – привернути увагу вихованців до розповіді, 

установити контакт з аудиторією, продумати вираз обличчя, позу, жести. 

4. Наприкінці заняття «тренер» коментує виконання вправ та інші дії юного 

спортсмена на змаганнях. 

5. Пояснення тренером виконання нової рухової дії. Потрібно звернути увагу на 

самоконтроль, пояснення, поведінку в «групі»; раціональну організацію пізнавальної 

діяльності «вихованців». 

6. На змаганнях команда програє сильнішому супернику. Тренеру потрібно знайти 

слова, щоб підтримати команду, підбадьорити, налаштувати на подальшу гру. 

Розігруючи ці ситуації, студенти по черзі спробували себе в ролі як «тренера», так і 

«юного спортсмена». Після того, як усі члени групи побували в ролі «тренера», 

відбулося обговорення. 

Зауважимо, що на цьому занятті слухачі й викладач співпрацювали як колеги. 

Описана вправа дала слухачам курсів змогу уточнити уявлення про себе через 

оцінку інших, підвищити увагу до переживань вихованців, інтерес до них. 

Тема п’ятого практичного заняття – «Алгоритм виховної роботи тренера-викладача 

ДЮСШ» (2 год). 

Це заняття присвячено розбору кейсів, що асоціюються, насамперед, з операційним 

компонентом ППК тренера-викладача ДЮСШ. 

Добираючи конкретні ситуації, ми, перш за все, звертали увагу на максимальне 

врахування специфіки професійної діяльності тренерів-викладачів ДЮСШ. 

Аналіз кожної ситуації включав чотири послідовні дії: введення в проблему, роботу 

у творчих групах, загальне обговорення, перехід до нової проблемної ситуації. 

Зокрема, на занятті розбирали такі кейси: 

1. Вихованець групи спеціалізованої базової підготовки скаржиться на те, що в 

нього вже другий рік не покращуються спортивні результати. Тренер говорить йому, що 

він тут ні до чого, тому не буде вживати ніяких дій. Хто правий у цьому випадку? 

2. У роздягальні під час тренування відбулася крадіжка стільникового телефону. 

Один із спортсменів бачив, хто це зробив, та сказав про це тренеру-викладачу. Що він 

має робити? 
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3. Один з юних спортсменів своїм зовнішнім виглядом дратує інших вихованців. 

Хтось із спортсменів, висловлюючи загальну думку, сказав про це тренеру. Що має 

зробити тренер? 

4. Один із спортсменів нахабно поводиться, ображає інших вихованців, у їх 

присутності звертається до тренера без належної поваги. Що за таких обставин має 

робити тренер? 

5. За декілька хвилин до початку заняття тренера вивела з рівноваги бесіда з 

батьками одного з вихованців. На тренуванні в нього стався зрив: він підвищив голос на 

когось із групи, хоча ситуація до цього не спонукала. Коли тренер заспокоївся, то 

зрозумів, що був неправий. Як же повертатися до тренування? Він образив людину. Що 

Ви зробили б на місці тренера для виходу із цієї ситуації? 

Під час аналізу та групового обговорення кожен учасник з’ясовував свою позицію, 

вчився формулювати проблему, а також розвивав у себе вміння слухати. 

За нашими спостереженнями, слухачі курсів сприйняли виконання кейсів як 

своєрідне тестове завдання, спрямоване на виявлення наявних ППК. 

Практичні заняття, проведені в межах другої теми, виявили себе як ефективна й 

доцільна форма навчального процесу. Позитивним моментом цих занять, на нашу 

думку, є те, що слухачі курсів підвищення кваліфікації мали можливість спілкуватися 

між собою, а також отримати від викладача відповіді на запитання щодо практичних 

аспектів професійно-педагогічної діяльності. 

Третя тема (курс) – «Навчання виконання спортивних вправ у різних видах спорту»  

інтегрувала 12 год лекційних занять, 12 год практичних занять. 

Перша лекція в межах цієї теми – «Теоретичні основи методики навчання 

спортивних вправ» (2 год). 

Лекція проходила у традиційній формі й передбачала надання характеристики 

поняттю «рухове уміння», яким позначається здатність виконання кінестетичної дії без 

гарантії її надійності, автоматизму, можливості окремих помилок тощо. Підкреслено, що 

системно правильне виконання руху вимагає активної участі свідомості. 

Теоретичною основою матеріалу лекції стало визначення рухової навички як 

автоматизованого способу керування рухами в цілісній руховій дії. Тож під час лекції 
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було приділено увагу характеристиці рухової навички, підкреслено, що це дія, яка 

автоматизувалася в результаті виконання вправ і яка при своєму формуванні пройшла 

через етапи знання (усвідомлення мети й способів дії) та вміння (свідоме, але 

неавтоматичне виконання дії). 

Друга лекція – «Методи навчання спортивних вправ» (2 год) – теж відбувалася в 

традиційній формі й була присвячена розкриттю сутності та характеристиці загальних 

методів навчання, а саме цілісного, роз’єднаного, змішаного, позиційного, проблемного. 

Поряд із загальними методами навчання розглядали методи безпосереднього 

навчання: словесний, наочний, фізичної вправи, а також безпосередньої допомоги. За 

нашими спостереженнями, матеріал лекцій був актуальним для слухачів. Вони виявляли 

високу пізнавальну активність, неодноразово ініціювали обговорення матеріалу. 

Третя лекція в межах цієї теми (курсу) – «Характеристика вправ для навчання 

спортивних рухів» (2 год) – теж мала традиційну форму. Акцент зроблено на виділенні в 

процесі навчання трьох груп вправ: 

– загальні підготовчі вправи, спрямовані на підготовку організму до 

виконання спеціальних або змагальних вправ, що вимагають певного рівня рухових 

якостей. Ці вправи також готують нервову систему для ефективного зворотного 

зв’язку через зоровий, слуховий, вестибулярний аналізатори, тактильні й м’язові 

відчуття, який зумовлює рухливість, лабільність, координованість, стійкість 

еферентних зв’язків ЦНС; 

– спеціальні підготовчі вправи, спрямовані безпосередньо на оволодіння 

технікою рухів, поз, тренування зворотного зв’язку. Ці вправи мають на меті 

створення інтегральної функціональної системи діяльності, установлення 

структурних зв’язків між елементами цілісної дії; 

– спеціальні вправи, спрямовані на закріплення й удосконалювання цілісної 

дії в режимах змагального та навколозмагального характеру. 

Тема четвертої лекції – «Особливості навчання виконання фізичних вправ у 

складно-координаційних видах спорту» (2 год). Лекція проходила в традиційній формі. 

На ній було розглянуто основні принципи навчання виконувати фізичні вправи в 

складно-координаційних видах спорту. 
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Перше практичне заняття за темою «Навчання виконання спортивних вправ у 

різних видах спорту» відбувалося в аудиторії й було присвячено вивченню алгоритму 

навчання вправ (2 год). 

На ньому алгоритм навчання спортивних вправ слухачам подано в такому вигляді: 

– розповідь; 

– показ; 

– підготовчі вправи; 

– вправи, що підводять до виконання досліджуваного руху; 

– виконання вправи цілком; 

– вправи для закріплення рухової навички; 

– вправи для вдосконалювання техніки руху. 

Підкреслено, що важливе значення для навчання має проведення вправ у вигляді 

змагань на правильність і точність виконання окремих елементів. 

Друге практичне заняття на тему «Оцінка правильності виконання вправи й 

виправлення помилок» (2 год).  

Заняття проходило в аудиторії й передбачало засвоєння характеристики 

психологічних і педагогічних аспектів взаємодії тренера й учня в ході навчання 

виконання вправ (педагогічний такт, емпатійність тренера-викладача, його здатність до 

правильного використання голосу, міміки, жестів). 

Третє, четверте, п’яте практичні заняття на тему «Навчання виконання спортивних 

вправ у різних видах спорту» проходили на стадіоні, у гімнастичному залі, в ігровому 

залі відповідно (6 год). 

На цих заняттях тренери-викладачі мали змогу навчити своїх колег виконання 

рухових дій у виді спорту, який слухач викладає в ДЮСШ. 

Це дало змогу отримати зворотний зв’язок від своїх колег і відкоригувати в 

майбутньому деякі свої педагогічні патерни. 

Четверта тема (курс) – «Розвиток рухових якостей вихованців ДЮСШ і змагальна 

підготовка» – включала 12 лекційних занять, 12 практичних занять. 

Перша лекція присвячена темі «Моделювання в навчально-тренувальному процесі 

кваліфікованих спортсменів» (2 год) і має традиційну форму. 
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Вона передбачає розгляд загальних питань застосування моделювання в практиці 

спортивної діяльності; моделювання в тренувальному процесі та змагальній діяльності в 

спорті вищих досягнень. Акцент зроблено на особливостях побудови моделей і 

визначенні модельних показників у спортивних іграх, моделюванні спортивних 

досягнень у віковому аспекті, а також особливостях побудови проміжних (етапних) 

моделей. 

Тема другої лекції – «Спортивна орієнтація та відбір спортсменів» (2 год). 

Лекція передбачає розгляд передумов здібностей, які детермінують ефективність 

змагальної діяльності в різних видах спорту; вікових та статевих особливостей розвитку 

організму юних спортсменів; завдань, організації та методів спортивного відбору. 

Заняття проведено у формі класичної лекції-прес-конференції. Зокрема, після 

вступного слова та оголошення теми слухачі в письмовій формі формулювали свої 

запитання щодо відбору спортсменів. Після цього їх було передано викладачу, який 

після певної підготовки розпочав лекцію, що будувалася у формі зв’язного тексту, у 

процесі розгортання якого висвітлювалися питання, що найбільше турбують тренерів-

викладачів. 

Наприкінці лекції викладач підбив підсумок щодо професійно-педагогічних 

інтересів та знань слухачів. 

Зауважимо, що як форма цієї лекції, так і її зміст були сприйняті слухачами зі 

значним інтересом, оскільки, з їхніх слів, вона відкриває можливість для значного 

розширення розуміння педагогічної діяльності загалом і відбору юних спортсменів 

зокрема. 

За нашими спостереженнями, проведена лекція сприяла організації творчого 

спілкування викладача з аудиторією, підвищенню рівня співтворчості та емоційної 

взаємодії; дала змогу оптимізувати використання навчального часу, активізувати 

мисленнєву діяльність слухачів, підвищити їхню мотивацію до пошукової та 

дослідницької діяльності. 

Третя лекція – «Теоретико-практичні основи розвитку фізичних якостей у процесі 

занять спортом» (2 год) – має традиційну форму й передбачає розгляд сили як фізичної 

якості, форм прояву силових якостей спортсменів, методів розвитку сили в 
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тренувальному процесі; характеристики витривалості та методики її вдосконалення; 

структурної характеристики швидкісних здібностей і методики їх розвитку; гнучкості та 

основ методики її виховання; координаційних здібностей та методики їх удосконалення; 

вікових особливостей розвитку фізичних якостей у різних видах спорту. 

Тема четвертої лекції, яка також має традиційну форму, – «Оцінка, аналіз та 

інтерпретація результатів у системі управління змагальною діяльністю кваліфікованих 

спортсменів» (2 год). 

Вона передбачає розгляд техніко-тактичної підготовки спортсменів у різних видах 

спорту з акцентом на єдності теоретичних і практичних аспектів; особливостей 

управління й контролю за змагальною діяльністю. 

Тема п’ятої лекції – «Вдосконалення фізичних якостей спортсменів за допомогою 

застосування різноманітних тренувальних навантажень» (2 год). 

Лекція має традиційну форму й передбачає розгляд таких питань: оптимізація 

тренувального навантаження; наукове обґрунтування ефективності використання 

традиційних методів спортивного тренування; наукове обґрунтування ефективності 

використання нетрадиційних методів тренування; наукове обґрунтування застосування 

ізометричних методів тренування. 

Перше практичне заняття за темою «Розвиток рухових якостей вихованців ДЮСШ 

і змагальна підготовка» – «Особливості розвитку сили в річному макроциклі в різних 

видах спорту» – проведено в тренажерному залі. 

Під час заняття було представлено універсальні силові комплекси на основі 

використання власної ваги спортсменів, тренажерів TRX, блочних тренажерів, вільних 

ваг. Вправи, які покладено в основу комплексів, можуть бути використані в різних видах 

спорту. Оволодіння цими комплексами відкрило перед тренерами перспективи їхньої 

адаптації в обраному виді спорту для спортсменів різного віку. 

Друге практичне заняття в межах цієї теми – «Особливості розвитку гнучкості в 

річному макроциклі в різних видах спорту» – проведено в гімнастичному залі. 

У ході заняття тренери засвоювали комплекси гімнастичних вправ, спрямовані на 

розвиток гнучкості. Вправи було поділено на такі, що виконуються індивідуально та в 

парах. 
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На цьому занятті було також надано рекомендації щодо розвитку гнучкості у 

спортивних іграх, швидкісно-силових видах, видах витривалості, складно-

координаційних видах спорту. Також увагу було приділено статевим та віковим 

особливостям розвитку гнучкості. 

Третє та четверте практичні заняття проходили за темою «Розвиток витривалості в 

різних видах спорту». Третє заняття – на стадіоні. Воно присвячено традиційним 

легкоатлетичним засобам розвитку загальної та спеціальної витривалості, які можуть 

бути адаптовані для різних видів спорту. 

Четверте заняття – у плавальному басейні. Воно передбачає засвоєння різних 

режимів плавання, що дають змогу розвивати витривалість спортсменів, а також 

відновлювати працездатність після навантажень. 

Тема п’ятого практичного заняття – «Засоби відновлення в різних видах спорту». 

Це аудиторне заняття, що передбачає розгляд організації тренувальних занять та їх 

відповідність основним гігієнічним і фізіологічним нормам; системи організації 

відновлення в різних видах спорту, її завдань та форм; засобів відновлювання 

(фармакологічні, фізіотерапевтичні, рухові, нетрадиційні засоби); особливостей 

відновлюваних процедур залежно від виду спорту та спортивної кваліфікації 

спортсменів. 

Тема шостого практичного заняття – «Нетрадиційні методики розвитку рухових 

якостей у різних видах спорту». Це заняття в гімнастичному залі. Його теоретична 

частина присвячена характеристиці східних (йога, ушу-таолу) та західних (пілатес) 

методик впливу на психо-тілесний стан людини. На практичній частині заняття слухачі 

мали виконати деякі комплекси вправ з названих методик. 

Ми виходили з того, що виконання комплексів під керівництвом інструктора 

ініціюватиме в слухачів інтерес до самостійного вивчення існуючих нетрадиційних 

методик впливу на психо-тілесний стан людини. 

Загалом базовий блок програми «Професійно-педагогічна компетентність тренера-

викладача ДЮСШ» забезпечив слухачам курсів підвищення кваліфікації набуття 

загальних теоретичних знань та ефективний розвиток актуальних професійно-

педагогічних умінь і навичок. 



169 
 

Третій, пошуковий, етап розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на курсах 

підвищення кваліфікації представлений тільки в освітньо-професійній програмі 

підготовки слухачів ЕВ. Він асоціювався з дистанційною частиною курсової підготовки. 

На дистанційному етапі підвищення кваліфікації основними видами навчальної 

роботи є: 

– написання ІТР (у навчальному плані на виконання цього завдання відведено 

130 год); 

– формулювання індивідуально-педагогічного тезаурусу (16 год); 

– експертна оцінка тьютором на робочому місці (4 год). 

Опишемо особливості цього етапу, характеризуючи основні види роботи слухачів 

на ньому, а також використані засоби розвитку ППК та ефект від їхнього використання. 

Передбачена самостійна робота полягала в пошуку слухачами інформації (статей, 

книг, сайтів тощо) в Інтернеті з питань професійно-педагогічної діяльності тренера-

викладача з подальшим її узагальненням. 

Набуту інформацію оформлювали у вигляді ІТР, яка за структурою мала три 

частини: 1) вступ (обґрунтування вибору теми, її актуальність, основні цілі й завдання 

дослідження); 2) основна частина, що включає 2–3 параграфи, у яких розкрито сутність 

досліджуваної проблеми, проаналізовано наявні в літературі основні теоретичні підходи 

до її вирішення, викладено власний погляд на проблему та шляхи її вирішення тощо; 

3) висновок (коротке формулювання основних видів і результатів, отриманих у ході 

дослідження). 

Обов’язковою частиною ІТР є список використаної літератури. 

Тему ІТР тренери-викладачі обирають виходячи з потреби вирішення актуальних 

проблем професійної діяльності та переліку, запропонованого на підготовчому етапі 

навчання викладачами. 

Ще одним завданням самостійної роботи стало формулювання індивідуально-

педагогічного тезаурусу – систематизованого словника, що охоплює поняття, 

визначення й терміни, необхідні для пояснення сутності та змісту педагогічної 

діяльності тренера-викладача ДЮСШ, який був би зрозумілим для всіх педагогічних 

працівників, викладачів, а також учених-педагогів. 
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Отже, підґрунтям для описання професійно-педагогічної діяльності в ДЮСШ є 

підготовка теоретико-термінологічної бази – наукової мови, за допомогою якої предмет 

професійно-педагогічної діяльності може бути відображений у поняттях, що 

характеризуються ясністю, виразністю й повнотою змісту. Тренерам-викладачам 

рекомендували структурувати свої тезауруси відповідно до положень метаонтології, 

згідно з якими, найвищим щаблем ієрархії понять є загальнонаукові та філософські 

категорії – загальні або спеціальні базові поняття, що використовують при побудові 

теорій. Вони (категорії) виступають особливими когнітивними одиницями, що 

забезпечують «перенесення» знань у багатодисциплінарних дослідженнях і дають змогу 

пов’язати будь-які знання з філософією і, навпаки, здійснити перехід від неї до будь-якої 

конкретної галузі знання [151]. 

Нижчий щабель – педагогічні терміни, які точно й однозначно визначають чітко 

окреслене спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного 

життя тощо і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери. 

Вони, на відміну від слів загальновживаних, які часто є багатозначними, 

невпорядкованими, у межах сфери застосування є однозначними. 

Окрім того, структурування відбувалося на основі логіки моделі наукової 

методології, запропонованої Е. Юдіним, згідно з якою категорії та поняття наукового 

дискурсу можуть бути віднесені до загальнофілософського, загальнонаукового, власне 

наукового рівнів [209]. 

Особливо відзначимо, що робота над тезаурусом та ІТР пов’язана з використанням 

матеріалів Інтернету, доступ до яких забезпечуватиметься через комп’ютери та 

індивідуальні цифрові пристрої. Самостійна робота над тезаурусом і ІТР 

супроводжувалася: діалоговою взаємодією тренерів-викладачів ДЮСШ з 

використанням інформаційно-комунікаційних засобів; дистанційним консультуванням із 

тьюторами на основі обміну інформацією в електронному вигляді; використанням 

слухачами навчально-інформаційного середовища ВНЗ. 

Насамперед, зауважимо, що онлайнове співтовариство виступило дієвим засобом 

обміну досвідом, педагогічними ідеями та інноваціями, а також дало змогу тренерам-

викладачам брати участь у дискусіях з відповідної педагогічної, спортивної та виховної 



171 
 
проблематики. Таке спілкування здебільшого торкалося питань, пов’язаних із 

практичними аспектами педагогічної діяльності в групах дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл. Було також порушено проблематику набору до ДЮСШ, педагогічного відбору 

перспективних спортсменів на етапах спортивного вдосконалення. Спілкування 

відбувалося в соціальній мережі «Facebook», де було створено відповідну групу. 

Важливим пунктом дистанційного етапу виступало якісне методичне забезпечення 

та педагогічний супровід самостійної роботи тренерів-викладачів ДЮСШ з 

використанням технологій дистанційного навчання. Одним із засобів забезпечення 

такого педагогічного супроводу є дистанційне консультування з тьюторами на основі 

обміну інформацією (навчальними матеріалами) між викладачами та слухачами в 

електронному вигляді. 

Дистанційне консультування слухачів викладачами з питань виконання ІТР, 

створення авторського педагогічного тезаурусу тощо проводили як на запит слухачів, 

так і з ініціативи викладачів курсів підвищення кваліфікації. 

Консультування здійснювалося в режимі реального часу, а також із затримкою 

відповідей у часі з використанням усіх засобів зв’язку (Skype,  

e-mail, Google tаlk тощо). Таке консультування організовувалося кафедрою фізичної 

культури та спорту ЗНУ, а також освіти та управління навчальним закладом КПУ. 

У межах дистанційного консультування на курсах підвищення кваліфікації 

відбувався обмін навчальними матеріалами, розкладом занять, кейсами, завданнями для 

самостійної роботи тощо в електронному вигляді між викладачем і слухачами. 

Згідно з нашим досвідом, дистанційне консультування виконує функцію 

зворотного зв’язку між викладачами та слухачами під час самостійної роботи. 

Особливо відзначимо, що на дистанційному етапі забезпечено доступ до 

навчальних об’єктів та організаційних документів навчального процесу через 

інформаційне середовище ВНЗ. Найбільш запитуваним серед тренерів-викладачів 

ДЮСШ, які проходили підвищення кваліфікації на наших курсах, стали: доступ до 

матеріалів з організації навчального процесу; матеріали лекцій, семінарів, консультацій; 

розроблені викладачами електронні навчальні ресурси (електронні підручники, 

методичні посібники) з основних модулів курсової підготовки. 
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Отже, засоби розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ, використані на 

дистанційному етапі, сприяли підвищенню активності в набутті ППК; позитивно 

впливали на вміння використовувати презентаційні, комунікаційні, мережеві та інші 

професійно-педагогічні технології в навчальному процесі; значно підвищували ступінь 

включення тренерів-викладачів у професійне спілкування. 

При цьому найбільш значущою особливістю дистанційного етапу стало те, що в 

його основу було покладено керовану самостійну роботу слухачів без їхнього відриву 

від виконання основних професійних обов’язків, зокрема, окремою ланкою процесу 

розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на дистанційному етапі виступило 

проведення навчально-тренувальних занять з використанням отриманих на курсах 

підвищення кваліфікації знань. 

Ще одним заходом у межах підсумкового моніторингу рівня ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ стало проведення тренером відкритих тренувань з експертним 

оцінюванням їх педагогічного потенціалу. 

Навчально-тренувальні заняття проходили на спортивних базах, за місцем роботи 

тренерів-викладачів (м. Запоріжжя). 

Під час відкритих тренувань тренери-викладачі ДЮСШ виконували завдання, 

передбачені тренувальним планом та доповнені отриманими на курсах підвищення 

кваліфікації установками.  

Під час тренувань використано авторську методику експертного оцінювання 

(Додаток Д) операційного компонента ППК. Як експерти виступали науково-педагогічні 

працівники кафедри фізичної культури та спорту ЗНУ та КПУ. При цьому кожного 

тренера оцінювали три експерти, які користувалися розробленими автором критеріями. 

Середній результат оцінювання занесено до відповідної карти діагностики. За нашим 

спостереженням, проведення «відкритого заняття» змушувало тренерів-викладачів 

мобілізувати свої педагогічні ресурси, що саме по собі мало великий педагогічний 

потенціал. За нашими спостереженнями, описана організація дистанційного етапу 

розвитку ППК сприяла підвищенню пізнавальної самостійності тренерів-викладачів 

ДЮСШ, а також підтримувала їх інтерес до професійного самовдосконалення. За 

результатами дослідження, форми й методи, використані на дистанційному етапі, 

сприяли розвитку всіх компонентів ППК тренерів-викладачів ДЮСШ. 
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Самостійна робота слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації 

слугувала підготовкою до четвертого, заключного, етапу розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ, що відповідає заключному модулю програми підвищення 

кваліфікації. На цьому етапі слухачі брали участь у підсумковій конференції, на якій 

представляли результати самостійної роботи. Окрім цього, заключний етап включав: 

співбесіду із викладачем, тестування знань слухачів з використанням авторського 

діагностичного комплексу. 

Презентація результатів самостійної роботи над педагогічним тезаурусом 

відбувалася у формі виступу тренера-викладача перед аудиторією з використанням 

образотворчих (слайди, рисунки) та символічних (схеми, таблиці) засобів презентації. 

Через обмеженість часу презентації були короткими – не більше ніж 10 слайдів. На 

їх демонстрацію та коментарі відведено не більше ніж 6 хвилин. Щодо презентації 

результатів ІТР, то вона являла собою доповідь тренера-викладача, який стисло викладав 

зміст результатів дослідження обраної теми, а також значення отриманих результатів 

для повсякденної практики. Деякі з тренерів супроводжували свій виступ демонстрацією 

матеріалу з використанням мультимедійних засобів. 

Після презентації змісту ІТР, як правило, відбувалося коротке обговорення. 

Заключний етап розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ інтегрував підсумковий 

моніторинг рівня ППК з використанням авторського діагностичного інструментарію, 

докладно описаного в підрозділі 3.1 дисертації. 

Останньою складовою заключного етапу була співбесіда з викладачем курсів 

підвищення кваліфікації. Її мета – виявлення труднощів у процесі розвитку ППК 

тренера-викладача ДЮСШ, а також надання йому відповідних рекомендацій на 

міжкурсовий період з розвитку особистісних якостей, педагогічних навичок, 

конкретизації цілей своєї професійної діяльності. Зокрема, науково-педагогічні 

працівники на основі підсумкового моніторингу рівня ППК визначали напрями 

самовдосконалення тренера-викладача за такими аспектами: кількість часу, який тренер 

має витрачати на самопідготовку на тиждень; кількість і перелік заходів з підвищення 

кваліфікації, у яких тренер має взяти участь; сфери професійно-педагогічних знань, яким 

він має приділити найбільше уваги. 
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Реалізація цих рекомендацій пов’язана із самостійною пізнавальною діяльністю, 

участю тренерів-викладачів у методичній роботі ДЮСШ або в інших альтернативних 

формах професійно-педагогічного розвитку. 

Описувана бесіда проходила у вільному режимі й відповідно до плану в режимі 

індивідуальних консультацій.  

Особливістю підвищення кваліфікації є те, що результати вихідного комплексного 

діагностування розвитку ППК слухачів є конфіденційною інформацією, яку доводили до 

відома слухачів за їхнім індивідуальним запитом електронною поштою або іншими 

доступними засобами. 

 

 

3.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

 

Відповідно до плану експерименту, описаного в підрозділі 3.2 дисертації, перевірка 

ефективності педагогічних умов розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ на засадах 

авторської моделі передбачала такі заходи: 

– оцінювання сформованості ППК слухачів експериментальної та контрольної 

вибірок слухачів підвищення кваліфікації на початку експерименту (констатувальний 

етап) з використанням авторської методики визначення індексу ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ, а також встановлення відмінностей у сформованості ППК між 

вибірками слухачів з використанням критерію Манна-Уїтні; 

– оцінювання сформованості ППК слухачів експериментальних та контрольних 

курсів підвищення кваліфікації на заключному (контрольному) етапі експерименту, а 

також встановлення відмінностей у сформованості ППК між вибірками слухачів з 

використанням критерію Манна-Уїтні; 

– виявлення динаміки результатів оцінювання сформованості ППК на 

експериментальних та контрольних курсах підвищення кваліфікації, статистичне 

підтвердження цієї динаміки з використанням критерію знаків; 

– оцінювання сформованості ППК слухачів експериментальних та контрольних 

курсів підвищення кваліфікації на заключному (контрольному) етапі експерименту за 
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модифікованою й адаптованою методикою «Оцінювання рівня кваліфікації педагогічних 

працівників» (В. Шадріков та ін.); 

– зіставлення результатів оцінювання сформованості ППК слухачів 

експериментальних та контрольних курсів підвищення кваліфікації за методикою 

В. Шадрікова та авторською методикою. 

Результати, отримані на констатувальному етапі педагогічного експерименту, 

подано в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати оцінювання рівня професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ, % 
Рівні 

Групи низький середній високий 
Констатувальний етап 

ЕВ 33,3 58,3 8,3 
КВ 45,5 50 4,5 

Контрольний етап 
ЕВ 16,7 20,8 62,5 
КВ 36,4 54,5 9,1 

 

Згідно з табл. 3.5, на констатувальному етапі експерименту кількість слухачів з 

низьким (33,3% у ЕВ; 45,5% у КВ) та середнім (58,3% у ЕВ; 50% у КВ) рівнями ППК 

незначно відрізняється в групах. При цьому кількість слухачів із високим рівнем ППК 

теж не має істотних відмінностей (8,3% у ЕВ; 4,5% у КВ). Отже, рівень сформованості 

ППК тренерів-викладачів, які брали участь у процесі підвищення кваліфікації, не мав 

суттєвих відмінностей. 

Отримані на констатувальному етапі експерименту результати були очікуваними, 

оскільки тренери-викладачі контрольної та експериментальних груп не мали суттєвих 

відмінностей за стажем роботи, рівнем освіти й іншими параметрами професійної 

діяльності. Водночас цілеспрямоване відтворення педагогічних умов розвитку ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ в експериментальній вибірці в ході експерименту привело 

до суттєвого підвищення у слухачів експериментальних курсів (ЕВ) рівня зазначеної 

професійної якості. 
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Так, згідно з табл. 3.5, на експериментальних курсах підвищення кваліфікації, на 

відміну від контрольних, більша кількість слухачів із високим рівнем сформованості 

ППК (62,5% в ЕВ; 9,1% у КВ). Відповідно, кількість слухачів із низьким рівнем 

сформованості ППК на експериментальних курсах значно нижче, ніж на контрольних 

(16,7% у ЕВ; 36,4% у КВ). Динаміку сформованості ППК слухачів експериментальних та 

контрольних груп подано в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Динаміка сформованості професійно-педагогічної компетентності, % 

ЕВ КВ 
Рівні Конст. етап Контр. етап Конст. етап Контр. етап 

Низький 33,3 16,7 45,5 36,4 
Средній 58,3 20,8 50,0 54,5 
Високий 8,3 62,5 4,5 9,1 

 

Аналіз даних табл. 3.6 свідчить, що в ЕВ значно зросла кількість слухачів із 

високим рівнем ППК (на 54,2%). При цьому кількість слухачів із середнім рівнем ППК 

зменшилася в ЕВ на 37,5%. Відзначимо, що загальною тенденцією на 

експериментальних курсах підвищення кваліфікації стало зменшення кількості слухачів 

із низьким рівнем ППК (на 16,6%). 

Водночас у КВ змін у кількості слухачів із високим рівнем ППК майже не 

спостерігалося – вона збільшилася лише на 4,6%. Значних змін у кількості слухачів із 

середнім та низьким рівнями теж не відбулося: кількість слухачів із низьким рівнем 

зменшилася на 9,1%, а із середнім – підвищилася на 4,5%. 

Отже, в ЕВ значення індексу ППК вище, ніж у КВ, що вказує на вищу ефективність 

процесу розвитку ППК у слухачів експериментальних курсів підвищення кваліфікації 

порівняно з контрольними курсами. 

Наочно динаміку розвитку ППК слухачів курсів підвищення кваліфікації подано на 

рис. 3.1 та 3.2. 

Відповідно до плану експерименту, статистичну перевірку достовірності 

відмінностей у результатах оцінювання ППК на констатувальному й контрольному 

етапах експерименту в ЕВ та КВ здійснено за критерієм Манна-Уїтні [35].  
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Рис. 3.1. Сформованість ППК тренерів-викладачів ДЮСШ  

(констатувальний етап) 

 

 
Рис. 3.2. Сформованість ППК 

тренерів-викладачів ДЮСШ (контрольний етап) 
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Для того, щоб зробити можливим використання цього тесту, рівням ППК слухачів 

присвоєно бальні еквіваленти: низький рівень – 1 бал; середній – 2 бали; високий – 

3 бали. Нижній показник статистичної достовірності відповідає інтервалу довіри 95% 

(рівень значущості p < 0,05).  

Критична межа для всіх випадків – однобічна, хоча були деякі особливості. 

Результати порівняння оцінок ППК слухачів експериментальних і контрольного 

курсів підвищення кваліфікації за критерієм Манна-Уїтні на початку й наприкінці 

експерименту в ЕВ та КВ наведено в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Результати порівняння рівнів професійно-педагогічної компетентності 

тренерів-викладачів ДЮСШ ЕВ та КВ за критерієм Манна-Уїтні  

Сума рангів Етапи експерименту 
ЕВ КВ 

Емпіричне 
значення критерію, 

U 
Р-рівень Стат. 

гіп. 

Констатувальний  10856 10923 4821 0,43 Н0 
Контрольний 10582 11570 4065 0,003 Н1 

 

У табл. 3.7 у стовпчику «Стат. гіп.» відображено результат рішення про прийняття 

(відхилення) статистичної гіпотези: нульовою гіпотезою (H0) виступало припущення 

про те, що рівень ознаки у другій групі не нижче від рівня ознаки у першій групі; 

альтернативна гіпотеза H1 полягала в припущенні про те, що рівень ознаки в другій 

групі нижче від рівня ознаки в першій групі. 

Згідно з табл. 3.7, на констатувальному етапі експерименту статистично 

достовірних відмінностей у кількості слухачів із низьким, середнім і високим рівнями 

між тренерами-викладачами жодних курсів не спостерігалося. Іншими словами, до 

впливу незалежної змінної розвиток ППК слухачів ЕВ та КВ не мав достовірної 

різниці. При цьому на контрольному етапі експерименту відзначено відмінності в рівні 

ППК на рівні значущості р < 0,05 між слухачами ЕВ та КВ.  

Позитивну динаміку в розвитку ППК слухачів ЕВ та відсутність такої динаміки у 

слухачів КВ статистично підтверджено порівнянням емпіричних даних за критерієм 

знаків (p < 0,05, критична межа – однобічна) (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Результати порівняння сформованості професійно-педагогічної компетентності 
тренерів-викладачів ДЮСШ на початку та наприкінці експерименту 

за  критерієм знаків 

Групи К-сть 
незбігів 

Відсоток 
v < V 

Емпіричне 
значення 

критерію, Z 
Р-рівень Стат. гіп. 

ЕВ 75 92,0 7,16 0,003 Н1 
КВ 2 100 0,71 0,48 Н0 

 

Згідно з табл. 3.8, у слухачів ЕВ спостерігається достовірна динаміка у 

сформованості ППК. У слухачів КВ такої динаміки не зафіксовано. 

Отже, результати експерименту свідчать, що процес розвитку ППК мав більш 

виражену динаміку в ЕВ, ніж у КВ. Зіставлення даних, отриманих за авторським 

діагностичним комплексом і методикою «Оцінювання рівня кваліфікації педагогічних 

працівників» (В. Шадріков), на контрольному етапі експерименту виявило статистично 

достовірну кореляцію між ними. Зокрема, вищому індексу ППК відповідає вище 

значення рівня кваліфікації педагогічних працівників. 

Так, при зіставленні індексу ППК тренера-викладача ДЮСШ, отриманого за 

авторською методикою, із шкалою «Компетентність у сфері особистісних якостей» 

методики В. Шадрікова коефіцієнт кореляції Спірмена становить 0,76; шкалою 

«Компетентність у постановці цілей і завдань педагогічної діяльності» – 0,95; шкалою 

«Компетентність у мотивуванні учнів (вихованців) на здійснення навчальної (виховної) 

діяльності» – 0,79; шкалою «Компетентність у розробці програми діяльності та 

прийнятті педагогічних рішень» – 0,70; шкалою «Компетентність у забезпеченні 

інформаційної основи педагогічної діяльності» – 0,65; шкалою «Компетентність в 

організації педагогічної діяльності» – 0,74. 

При цьому зіставлення індексу ППК тренера-викладача ДЮСШ із показником 

загального рівня компетентності виявило коефіцієнт кореляції 0,84. 

Отже, проведене дослідження свідчить, що між даними, отриманими за 

модифікованою методикою В. Шадрікова та авторською методикою, існують  прямі 

зв’язки, які є статистично значущими з високим рівнем достовірності (р < 0,05). 
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При цьому за результатами діагностики з використанням методики «Оцінювання 

рівня кваліфікації педагогічних працівників» слухачі ЕВ демонстрували вищі показники, 

ніж слухачі КВ (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Порівняння даних за модифікованою методикою  

«Оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників» (В. Шадріков) 

Середнє 
арифметичне Сума рангів 

Показник 
ЕВ КВ ЕВ КВ 

Емпірич
не 
значення 
критерію
, U 

Р-
рівень 

Стат. 
гіп. 

Компетентність у 
сфері особистісних 
якостей 

3,88 3,43 10987 11168 3665 0,001 Н1 

Компетентність у 
постановці цілей і 
завдань педагогічної 
діяльності 

3,89 3,53 10669 11486 3983 0,001 Н1 

Компетентність у 
мотивуванні учнів 
(вихованців) на 
здійснення 
навчальної діяльності 

3,79 3,41 10587 11568 4065 0,003 Н1 

Компетентність у 
розробці програми 
діяльності та 
прийнятті 
педагогічних рішень 

3,79 3,46 10413 11743 4240 0,009 Н1 

Компетентність у 
забезпеченні 
інформаційної основи 
педагогічної 
діяльності 

4,19 3,52 8193 13962 4277 0,012 Н1 

Компетентність в 
організації 
педагогічної 
діяльності 

4,08 3,41 10240 11916 4413 0,028 Н1 

Загальний показник 
рівню компетентості 
педагога  

3,94 3,46 11662 10494 2991 0,001 Н1 
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Як бачимо з табл. 3.9, за всіма шкалами модифікованої методики «Оцінювання 

рівня кваліфікації педагогічних працівників» (В. Шадріков) між ЕВ та КВ є достовірні 

відмінності. При цьому значення в ЕВ є вищими, ніж у КВ. 

Таким чином, аналіз отриманих у ході експериментального дослідження 

результатів дав змогу дійти таких висновків: 

– на констатувальному етапі експерименту розвиток ППК слухачів у групах не мав 

статистично достовірної різниці; 

– на контрольному етапі експерименту порівняння індексу розвитку ППК в ЕВ та 

КВ за критерієм Манна-Уїтні виявило достовірні відмінності (р < 0,05); 

– порівняння індексів ППК слухачів на констатувальному та контрольному етапах 

експерименту за критерієм знаків виявило, що в ЕВ відбувся достовірний розвиток ППК 

слухачів (р < 0,05). У КВ статистично достовірних змін у рівні ППК слухачів не 

спостерігалося; 

– за результатами діагностики з використанням методики «Оцінювання рівня 

кваліфікації педагогічних працівників» слухачі ЕВ демонстрували достовірно вищі 

показники, ніж слухачі ЕВ (р < 0,05). 

Встановлені факти свідчать, що педагогічні умови, а також технологічна модель, 

розроблені нами, є ефективними в аспекті розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

Результати дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності 

технологічної моделі розвитку ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у системі 

післядипломної освіти дають підстави для таких висновків. 

1. Запропоновано оцінювати ППК тренерів-викладачів ДЮСШ у післядипломній 

підготовці за такими критеріями: 

– особистісний (показники: суб’єктність, цілеспрямованість, гуманність тренера-

викладача); 
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– когнітивний (показники: знання методик навчання юних спортсменів основ 

рухових, технічних, а також інших спортивних дій; знання методик виховання юних 

спортсменів у процесі спортивної та змагальної діяльності; знання методик розвитку 

рухових якостей вихованців, а також досвід реалізації цих якостей в умовах змагальної 

діяльності); 

– операційний (показник: уміння розвитку рухових якостей та організації 

змагальної діяльності; виховні вміння, сформовані в контексті особливостей виховання 

юних спортсменів у процесі спортивної та змагальної діяльності; уміння навчання юних 

спортсменів основ рухових, технічних, а також інших дій). 

2. Обґрунтовано, що адекватними й доцільними методиками оцінювання окремих 

показників ППК тренера в процесі підвищення кваліфікації є такі: 

– авторський тест-опитувальник; 

– тест з оцінювання рівня професійно-педагогічних знань; 

– експертне оцінювання операційного компонента ППК. 

Як додатковий діагностичний засіб підтвердження валідності та надійності 

отриманих результатів використано модифіковану й адаптовану методику «Оцінювання 

рівня кваліфікації педагогічних працівників» (розроблену під керівництвом 

В. Шадрікова). 

3. Для оцінювання рівня сформованості ППК тренерів-викладачів у післядипломній 

підготовці доцільним є визначення відповідного індексу з використанням 

інструментарію на основі Excel, в основу якого покладено розроблений автором 

алгоритм обчислення індексу ППК тренера-викладача ДЮСШ. 

4. Організація процесу підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ на 

засадах авторської моделі достовірно вплинула на рівень розвитку їхньої ППК, зокрема: 

– на констатувальному етапі експерименту (до цілеспрямованого педагогічного 

впливу) розвиток ППК слухачів у групах експериментальних і контрольних курсів 

підвищення кваліфікації не мав статистично достовірної різниці; 

– на контрольному етапі експерименту порівняння рівнів розвитку професійно-

педагогічної компетентності ЕВ та КВ за критерієм Манна-Уїтні виявило статистично 

достовірну різницю (р < 0,05); 
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– порівняння індексів ППК слухачів на констатувальному та контрольному етапах 

експерименту за критерієм знаків виявило, що в ЕВ відбувся достовірний розвиток ППК 

слухачів (р < 0,05). У КВ статистично достовірних змін рівня ППК слухачів не 

зафіксовано; 

– за результатами діагностики з використанням методики «Оцінювання рівня 

кваліфікації педагогічних працівників» слухачі ЕВ демонстрували вищі показники, ніж 

слухачі ЕВ. 

Такі результати безпосередньо вказують на те, що процес розвитку ППК слухачів 

ефективніше відбувався в ЕВ, ніж у КВ. 

Отже, результати, отримані під час експериментального дослідження, загалом 

засвідчили ефективність розробленої технологічної моделі розвитку ППК тренерів-

викладачів ДЮСШ у післядипломній підготовці. 

 

Основні результати дослідження викладено у працях [191; 195; 195]. 
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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, 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 
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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 

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;  
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– 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 



187 
 
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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Бланк анкети для визначення рівня задоволення курсами ПК  

тренерів-викладачів 

 

Загальні дані  

1. Вид спорту, який Ви викладаєте: _____________________ 

 

2. Тренерська категорія: 

а) друга; 

б) перша; 

в) вища. 

 

3. Стать: жіноча / чоловіча 

 

4. Ваш вік: 

а) до 25 років;  

б) 25–35 років; 

в) 35–45 років; 

г) 45–55 років; 

д) 55–65 років; 

е) більш ніж 65 років. 

 

5. Стаж роботи тренером-викладачем:  

а) до п’яти років; 

б) від п’яти до десяти років; 

в) від десяти до п’ятнадцяти років; 

г) більш ніж п’ятнадцять років. 
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Блок 1. Задоволеність курсами підвищення кваліфікації в аспекті здобуття 

професійно-педагогічних знань 

 

6. Чи отримали Ви важливу для Вас інформацію про нові методики розвитку 

фізичних якостей спортсменів? 

а) так, отримав, я задоволений(-а);  

б) частково отримав, але є побажання; 

в) ні, не отримав, я незадоволений(-а). 

 

7. Чи отримали Ви важливу для Вас інформацію про методики навчання 

спортсменів рухових дій?  

а) так, отримав, я задоволений(-а);  

б) частково отримав, але є побажання; 

в) ні, не отримав, я незадоволений(-а). 

8. Чи отримали Ви важливу для Вас інформацію про сучасні методики 

виховної роботи? 

а) так, отримав, я задоволений(-а);  

б) частково отримав, але є побажання; 

в) ні, не отримав, я незадоволений(-а). 

Блок 2. Задоволеність курсами підвищення кваліфікації в аспекті розвитку 

професійно-педагогічних умінь  

 

9. Чи посилилася Ваша здатність до розвитку фізичних якостей юних 

спортсменів? 

а) так, посилилася, я задоволений(-а);  

б) частково посилилася, але є побажання; 

в) ні, не посилилася, я незадоволений(-а). 
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10. Чи посилилася Ваша здатність щодо навчання юних спортсменів нових 

спортивних рухів? 

а) так, посилилася, я задоволений(-а);  

б) частково посилилася, але є побажання; 

в) ні, не посилилася, я незадоволений(-а). 

 

11. Чи посилилася Ваша здатність виховувати юних спортсменів? 

а) так, посилилася, я задоволений(-а);  

б) частково посилилася, але є побажання; 

в) ні, не посилилася, я незадоволений(-а). 

Блок 3. Недоліки курсів і побажання щодо вдосконалення їх змісту 

 

12. Що Вам не сподобалося на курсах підвищення кваліфікації (за порядком 

зменшення значущості)?  

1 _____________________________________________________________. 

2 _____________________________________________________________. 

3 _____________________________________________________________. 

 

13. Які педагогічні проблеми Ви як тренер-викладач хотіли б вирішити на 

наступних курсах підвищення кваліфікації? (за порядком зменшення значущості): 

1 _____________________________________________________________. 

2 _____________________________________________________________. 

3 _____________________________________________________________ 
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Додаток Б  

Лист експертам 

 

Вельмишановний(-а) ПІБ! 

Ваші очевидні успіхи у вихованні, навчанні та розвитку юних та досвідчених 

спортсменів України свідчать про необхідність ретельного вивчення та 

використання авторського досвіду, Ваших професійних та життєвих принципів. 

З огляду на це просимо допомоги в обґрунтуванні головних компетентностей 

тренерів-викладачів, що стосуються їх педагогічної діяльності! 

Отже, просимо Вас вибрати 10 головних якостей, умінь або ознак, що 

визначають, на Вашу думку, успіхи тренера-викладача у вихованні, навчанні та 

забезпеченні спортивних досягнень юних спортсменів! 

Дякуємо за співпрацю! Чекаємо на Вашу відповідь! 

З повагою науково-педагогічні працівники кафедри фізичної культури та 

спорту Запорізького національного університету 
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Додаток В 

Навчальний план курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

(Класичний приватний університет) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

за програмою «Професійно-педагогічна компетентність» 

 

Термін навчання – 3 місяці 

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Кількість 
№ 
з/п Назва курсів/тем 

Кредитів Всього 
(годин) 

Лекції 
(годин) 

Практичні 
заняття 
(годин) 

Самостійна 
робота 
(годин) 

1. Основи педагогічної 
майстерності 

1 30 6 6 18 

2. Виховання юних 
спортсменів 

1 30 6 12 12 

3. Основи спортивної 
дидактики 

1 30 8 10 12 

4. Розвиток рухових якостей 
вихованців 

1 30 10 12 8 

Разом  4 120 30 40 50 

Підсумковий контроль Комплексне тестування 

 

 

Проректор з навчальної роботи    В. М. Кравченко  

Директор ЦПППК       І. М. Каріка  
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Додаток Д 

Робоча програма курсу «Основи педагогічної майстерності» 

 

Укладач: Царенко Катерина Валеріївна 

 

Ухвалено на засіданні  

кафедри освіти та управління навчальним закладом 

 

протокол № 1 

від «7» вересня 2015 р. 

 

Зав. кафедри А. В. Сущенко, доктор педагогічних наук, професор 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Загальна характеристика дисципліни 

Дисципліна є складовою підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

1.2. Планові показники дисципліни 

Залікових модулів Рекомендований 

семестр вивчення 

Кредитів 

ЄКТС 

Академічних 

годин поточні підсумкові 

Підсумковий 

контроль 

– 1 30 2 – 
Комплексна 

діагностика 

1.3. Мета та загальні завдання дисципліни 

Метою дисципліни є опанування слухачами базових параметрів педагогічної 

майстерності як інструмента цілеспрямованого педагогічного впливу на вихованців 

ДЮСШ та розуміння шляхів її здобуття в зоні автономної поведінки. 

Завдання курсу: 

– ознайомлення із сутністю та теоретичним підґрунтям феномену 

«педагогічна майстерність»; 
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– отримання суб’єктивних вражень від демонстрації ефективних прийомів 

педагогічної майстерності; 

– виявлення та корекція неефективних стереотипів професійно-педагогічної 

поведінки й мислення; 

– ініціація системної самостійної роботи слухачів з опанування педагогічної 

майстерності. 

У результаті вивчення курсу слухачі повинні: 

знати: 

– науково-теоретичні підходи до розуміння сутності педагогічної 

майстерності; 

– основні вимоги до професійної педагогічної діяльності та особистісних 

якостей тренера-викладача; 

– умови застосування педагогічної майстерності в педагогічній діяльності 

тренера-викладача ДЮСШ; 

вміти: 

– застосовувати здобуті знання в практиці тренерської роботи; 

– користуватися власним психофізичним апаратом як інструментом 

педагогічного впливу; 

– здійснювати аналіз продуктивності власної внутрішньої та зовнішньої 

педагогічної техніки. 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни, індивідуальні завдання 

самостійної роботи, тести, критерії їх оцінювання знаходяться на сторінках 

електронної дисципліни в системі підтримки навчальних програм КПУ за адресою: 

http://virtuni.education.zp.ua/edu_cpu/course/view.php?id=2918&edit=1&sesskey=3KI3BGXw0i. 

Загальні вимоги до оцінювання результатів навчальної роботи слухачів 

Чотири поточні оцінки встановлюються на основі 100-бальної шкали.  

Дві оцінки слухач отримує за виконання індивідуальних завдань з кожного 

модуля. 

Дві оцінки слухач отримує за результатами проходження тесту. 
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Критерії оцінювання виконання індивідуальних завдань та тестів залікового 

модуля наведені на відповідних сторінках електронної дисципліни. 

Підсумковою оцінкою залікового модуля є середня з поточних оцінок. 

Підсумковою оцінкою з дисципліни є середня оцінка з підсумкових оцінок 

залікових модулів. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Поточний заліковий модуль 01 – «Педагогічна майстерність як 

предмет наукового вивчення». 

Метою модуля є висвітлення та обговорення теоретичних положень сучасної 

педагогіки щодо феномену «педагогічна майстерність». 

За підсумками вивчення модуля слухач повинен знати: 

– науково-теоретичні підходи до розуміння сутності педагогічної 

майстерності та її місця в конструкції професійної діяльності тренера-викладача 

ДЮСШ; 

– основні компоненти педагогічної майстерності та їх зв’язок з 

організаційною, тренувальною та виховною діяльністю тренера-викладача ДЮСШ; 

– умови застосування педагогічної майстерності в педагогічній діяльності 

тренера-викладача; 

вміти: 

– аналізувати продуктивність власної внутрішньої та зовнішньої педагогічної 

техніки; 

– знаходити необхідний науковий та емпіричний матеріал для розробки 

індивідуальної траєкторії розвитку власної педагогічної майстерності. 

Розподіл навчального навантаження слухача: 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього всього лекцій
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінарських 

занять 

інше 

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Денна 18 8 4  4  10 2 
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Теми лекцій:  

Педагогічна майстерність як предмет наукового вивчення (компоненти 

педагогічної майстерності). 

Особистісні характеристики тренера-викладача. 

Теми практичних занять:  

Розробка індивідуальної траєкторії розвитку власної педагогічної 

майстерності. 

Створення професійної Я-концепції тренера-викладача. 

Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

У ході виконання завдань залікового модуля пропонується: 

– ознайомитись з теоретичним матеріалом залікового модуля; 

– розробити індивідуальну траєкторію розвитку власної педагогічної 

майстерності; 

– здійснити перевірку здобутих знань шляхом комп’ютерного тестування. 

2.2. Поточний заліковий модуль 02 – «Зовнішня та внутрішня педагогічна 

техніка». 

Метою модуля є експлікація та вивчення зовнішніх і внутрішніх компонентів 

педагогічної майстерності як інструмента педагогічного впливу та шляхів її 

опанування в ході професійно-педагогічної діяльності тренера-викладача. 

За підсумками вивчення модуля слухачі повинні  

знати: 

– ідеальні характеристики педагогічної майстерності тренера-викладача в 

сучасних інтерпретаціях; 

– основні вимоги до педагогічної діяльності та особистісних якостей тренера-

викладача; 

– параметри найбільш повного втілення власної природи тренера-викладача в 

педагогічній діяльності із застосуванням педагогічної техніки; 

вміти: 

– застосовувати здобуті знання в практиці тренерської роботи; 
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– користуватися власним психофізичним апаратом як інструментом 

педагогічного впливу; 

– здійснювати аналіз продуктивності власної внутрішньої та зовнішньої 

педагогічної техніки. 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього всього лекцій
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінарських 

занять 

інше

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Денна 18 4 4  4  10 2 

 

Теми лекцій:  

Внутрішня педагогічна техніка. 

Зовнішня педагогічна техніка. 

Теми практичних занять:  

Квазіпрофесійна вправа «Тренер-журналіст». 

Міні-заняття з профільного виду спорту. 

Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

У ході виконання завдань залікового модуля пропонується: 

– ознайомитись з теоретичним матеріалом залікового модуля; 

– скласти проект індивідуального розвитку зовнішньої та внутрішньої 

педагогічної техніки; 

– здійснити перевірку здобутих знань шляхом комп’ютерного тестування. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія та методологія : 

посібник / Н. П. Волкова. – Д. : РВВ ДНУ, 2006. – 88 с. 

2. Булатова О. С. Педагогический артистизм : учеб. пособ. для студ. высщ. 

пед. учеб. завед. / О. С. Булатова. – М. : Академия, 2001. – 240 с. 

3. Ребрик С. Презентация: 10 уроков / С. Ребрик. – М. : Эксмо, 2005. – 200 с. 
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4. Станиславский К. С. Работа актера над собой : собр. соч. : в 9 т. / 

К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1990. – Т. 3. – Ч. 2. – 505 с. 

5. Сущенко А. В. Как стать успешным учителем на старте профессиональной 

карьеры / А. В. Сущенко. – Запорожье : ЗГУ, 1999. – 55 с. 

6. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства : учеб. пособ. для 
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Робоча програма курсу «Виховання юних спортсменів» 

 

Укладач: Царенко Катерина Валеріївна 

 

Ухвалено на засіданні  

кафедри освіти та управління навчальним закладом 

 

протокол № 1 

від «7» вересня 2015 р. 

 

Зав. кафедри ___________ А. В. Сущенко, доктор педагогічних наук, професор 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Загальна характеристика дисципліни 

Дисципліна є складовою підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

1.2. Планові показники дисципліни 

Залікових модулів Рекомендований 

семестр вивчення 

Кредитів 

ЄКТС 

Академічних 

годин поточні підсумкові 

Підсумковий 

контроль 

– 1 30 2 – Тестування 

1.3. Мета й загальні завдання дисципліни 

Мета: озброїти слухачів теоретичними знаннями та практичними 

навичками, необхідними для науково обґрунтованого здійснення 

виховної роботи у ДЮСШ. 

Завдання: 1) знайомство слухачів з теоретичними основами виховного 

процесу, у тому числі засадами визначення цільових орієнтирів і 

його перебігу; 

2) формування у слухачів стійких моделей діяльності у можливих 

виховних ситуаціях. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: мету й завдання виховної роботи у фізичній культурі і спорті; 

теоретико-термінологічний базис для визначення цільових 

орієнтирів виховного процесу в ДЮСШ, а також для опису його  

перебігу та особливостей; педагогічну термінологію. 

вміти: планувати виховну роботу; обґрунтовано діяти в різноманітних 

педагогічних ситуаціях; використовувати засоби оцінювання 

ефективності виховного процесу. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Наукове підґрунтя для опису виховного процесу у 

фізичній культурі та спорті 

Виховання як антропологічний феномен 

Визначення місця виховної функції в системі соціальних функцій дитячо-

юнацького спорту  

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни, індивідуальні завдання 

самостійної роботи, тести, критерії їх оцінювання знаходяться на сторінках 

електронної дисципліни в системі підтримки навчальних програм КПУ за адресою: 

http://virtuni.education.zp.ua/edu_cpu/course/view.php?id=2918&edit=1&sesskey=3KI3B

GXw0i. 

Загальні вимоги до оцінювання результатів навчальної роботи слухачів 

Чотири поточні оцінки встановлюються на основі 100-бальної шкали. З них 

дві оцінки слухач отримує за виконання індивідуальних завдань з кожного модуля. 

Дві оцінки слухач отримує за результатами проходження тесту. 

Критерії оцінювання виконання індивідуальних завдань та тестів залікового 

модуля наведені на відповідних сторінках електронної дисципліни. 

Підсумковою оцінкою залікового модуля є середня з поточних оцінок. 

Підсумковою оцінкою з дисципліни є середня оцінка з підсумкових оцінок 

залікових модулів. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Поточний заліковий модуль 01 – «Теоретичні основи спортивного 

виховання». 

Тема 1. Соціальне значення виховання 

Семіотична концепція культури Ю. Лотмана. Ідеї про першочергову роль уяви 

в бутті людини. Соціологічна теорія особистості. Диспозиційна концепція регуляції 

соціальної поведінки В. Ядова. Положення наукової педагогіки про сутність і 

функції виховної системи. Наукові погляди на вікову періодизацію особистісного 

розвитку. Культурно-історична теорія розвитку психіки людини Л. Виготського. 

Положення макро- та мікросоціології про сутність процесу соціалізації людини. 

Положення теоретичної педагогіки про виховання як керований процес 

інтеріоризації людиною суспільних цінностей і норм. Концепція методів 

спортивного виховання А. Сидорова. Концепція А. Макаренка. 

Тема 2. Цільові орієнтири спортивного виховання. 

Формування системи диспозицій як кінцева мета виховного процесу. Спосіб 

та стиль життя. Соціалізація як результат втілення базових соціальних архетипів. 

Сучасна інтерпретація ідей П. Кубертена. Олімпізм як ідеологія виховання. Перебіг 

та особливості виховного процесу у фізичній культурі та спорті. Співвідношення 

завдань і прийомів виховної роботи спортивного педагога на різних етапах 

виховного процесу.  

Тема 3. Термінологічний базис для опису виховної роботи педагога фізичного 

виховання та спорту. 

Процес, розвиток. Виховний процес. Виховна робота. Виховна система. 

Педагогічна ситуація. Педагогічна позиція. Педагогічна вимога. Педагогічна оцінка. 

Методи виховної роботи (переконання, вправа, заохочення, покарання, примус, 

приклад, змагання (гра), критика). Ситуації та етапи виховної роботи. 
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Розподіл навчального навантаження слухача у модулі: 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього лекцій 
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінарських 

занять 

інше

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Очна 18 6 – – – 12 1 

Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Виконання індивідуального завдання можливе у вигляді самостійного 

вивчення матеріалу за вказаними нижче темами: 

– визначення виховної системи; 

– виховна робота; 

– виховний процес; 

– диспозиція. Габітус. Соціальна практика. Спосіб та стиль життя;  

– золоте правило моральності та правило таліону як ключові принципи 

моралі. Категоричний імператив І. Канта; 

– культурно-історична теорія розвитку психіки людини. 

– місце казок та міфів у культури людства;  

– олімпізм як ідеологія; 

– соціалізація як результат втілення базових соціальних архетипів; 

– соціальна сутність і значення олімпізму; 

– співвідношення завдань і прийомів виховної роботи спортивного педагога 

на різних етапах виховного процесу; 

– феральні діти (діти-Мауглі). 

2.2. Поточний заліковий модуль 02 – «Практичні основи спортивного 

виховання». 

Тема 1. Семінар «Прийоми та ситуації виховного процесу». 

Обмін досвідом професійно-педагогічної діяльності між слухачами у формі 
круглого столу. Обговорення ситуацій виховного процесу. Унаочнення тренерами-
викладачами своїх напрацювань у вирішенні виховних ситуацій у формі круглого 
столу. Представлення викладачем мультимедійної презентації, що інтегрує слайди, 
діаграми, відео, схеми, фотографії.  
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Тема 2. «Методика виховної роботи тренера-викладача ДЮСШ на етапах 

багаторічної спортивної підготовки». 

Виховна робота тренера-викладача як засіб формування у юного спортсмена 

ментальних образів і схем. Опрацювання слухачами дидактичного матеріалу, у 

якому систематизовано виховні прийоми тренера-викладача в контексті 

різноманітних педагогічних ситуацій. 

Тема 3. «Дослідження рівня олімпійської культури вихованців ДЮСШ».  

Ознайомлення з методикою визначення рівня сформованості олімпійської 

культури, запропонованою В. Мазіним.  

Тема 4. «Визначення організованості виховної системи».  

Робота з модифікованою методикою дослідження ціннісно-орієнтаційної 

єдності колективу, методикою визначення індексу групової згуртованості Сішора, 

шкалою «тренер – спортсмен» Ю. Ханіна та Р. Стамбулова.  

Тема 5. «Виховна суб’єктність тренера-викладача». 

Участь тренерів-викладачів у рольових та імітаційних іграх. Метод Case-stady. 

Тема 6. «Алгоритм виховної роботи тренера-викладача ДЮСШ». 

Методичні рекомендації щодо створення виховної системи: формування 

колективу, забезпечення функціонування виховної системи. Методичні рекомендації 

з формування позитивного ставлення до олімпійських цінностей та ціннісного 

ставлення до свого здоров’я та тілесності; до внутрішнього світу, душевного «Я»; до 

дотримання золотого правила та загальноприйнятих правил поведінки; до соціально 

значущої діяльності; до своєї суб’єктності. 

Розподіл навчального навантаження слухача у модулі: 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього лекцій 
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінарських 

занять 

інше

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Очна 18 – – 12 – 6 1 
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Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

У ході виконання завдань залікового модуля пропонується опрацювати такі 

теми: 

– «Сутність і приклади педагогічної ситуації»; 

– «Педагогічна позиція. Педагогічна вимога. Педагогічна оцінка: сутність і 

приклади»; 

– «Поняття методів виховання»; 

– «Спортивний колектив як чинник виховання». 

Методи контролю 

Комп’ютерне тестування. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Белорусова В. В. Воспитание в спорте / В. В. Белорусова. – М. : 

Физкультура и спорт, 1974. – 117 с. 

2. Бех І. Д. Нові методології виховання підростаючої особистості / 

І. Д. Бех // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 88–94. 

3. Вебер М. Основные социологические понятия [Электронный ресурс] / 

М. Вебер // Избранные произведения : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. 

Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – С. 602–643. 

4. Войно-Ясенецкий Л. О духе душе и теле [Электронный ресурс] / Лука 

Войно-Ясенецкий. – Режим доступа: http://www.vehi.net/luka/oduhe.html. 

5. Волков А. А. Зрелищное общение как особая форма общения 

современной молодежи / А. А. Волков // Социальная психология и общество. – 2013. 

– № 1. – C. 41–49. 

Додаткова 

6. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта : учеб. 

пособ. / Л. И. Лубышева. – М. : Академия, 2001. – 240 с. 
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7. Мазін В. М. Організація виховного процесу у дитячо-юнацьких 

спортивних школах (теоретико-методичний аспект) : монографія / В. М. Мазін. – 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 468 с. 

8. Макаренко А. С. Колектив и воспитание личности / А. C. Макаренко. – 

М. : Педагогика, 1972. – 336 с. 

9. Олимпийская хартия (в действии с 7 июля 2007 г.) / Международный 

олимпийский комитет. – Лозанна, 2007. – 47 с. 

10. Сидоров А. А. Педагогика спорта : учеб. для студентов вузов / 

А. А. Сидоров, Б. В. Иванюженков, A. А. Карелин, B. В. Нелюбин. – М. : Дрофа, 

2000. – 320 с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

11. Столяров В. И. Содержание и структура физкультурно-спортивного 

воспитания детей и молодежи (теоретический анализ) : монография / 

В. И. Столяров, С. А. Фирсин, С. Ю. Баринов. – Саратов : Наука, 2012. – 269 с. 

12. Столяров В. И. Социология физической культуры и спорта / 

В. И. Столяров. – М. : Фізкультура и спорт, 2005. – 400 с. 

Інформаційні ресурси 

13. Электронный архив А. С. Макаренко [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://antmakarenko.narod.ru/#poob. 
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Робоча програма курсу «Основи спортивної дидактики» 

 

Укладач: Царенко Катерина Валеріївна 

 

Ухвалено на засіданні  

кафедри освіти та управління навчальним закладом 

 

протокол № 1 

від «7» вересня 2015 р. 

 

Зав. кафедри __________ А. В. Сущенко, доктор педагогічних наук, професор 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Загальна характеристика дисципліни 

Дисципліна є складовою підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

1.2. Планові показники дисципліни 

Залікових модулів Рекомендований 

семестр вивчення 

Кредитів 

ЄКТС 

Академічних 

годин поточні підсумкові 

Підсумковий 

контроль 

– 1 30 2 – 
Комплексна 

діагностика 

1.3. Мета й загальні завдання дисципліни 

Метою дисципліни є розвиток у слухачів здатності до навчання рухових дій, 

потрібних для успішного виступу в обраному виді спорту. 

Завдання курсу: 

– актуалізація інтересу до проблем навчання рухових дій; 

– оновлення знань у площині навчання рухових дій; 

– ознайомлення з інноваційним досвідом навчання рухових дій; 

– стимулювання інтересу до самовдосконалення в аспекті навчання юних 

спортсменів рухових дій. 



232 
 

У результаті вивчення курсу слухачі повинні: 

усвідомити: 

– сутність рухової навички, рухового вміння; 

знати: 

– теоретичні засади навчання рухових дій; 

– оптимальні схеми навчання рухових дій в обраному виді спорту; 

– основні вимоги до техніки безпеки при навчанні рухових дій в обраному 

виді спорту; 

уміти: 

– застосовувати підготовчі вправи у процесі навчання рухових дій; 

– змінювати стратегію навчання відповідно до педагогічної ситуації; 

– застосовувати здобуті знання в практиці навчально-тренувального процесу; 

– користуватися алгоритмом навчання рухових дій; 

– здійснювати аналіз ефективності спортивно-дидактичного процесу. 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни, індивідуальні завдання 

самостійної роботи, тести, критерії їх оцінювання знаходяться на сторінках 

електронної дисципліни в системі підтримки навчальних програм КПУ за адресою: 

http://virtuni.education.zp.ua/edu_cpu/course/view.php?id=2918&edit=1&sesskey=3KI3B

GXw0i. 

Загальні вимоги до оцінювання результатів навчальної роботи слухачів 

Дві поточні оцінки встановлюються на основі 100-бальної шкали.  

Одну оцінку слухач отримує за виконання індивідуальних завдань першого 

модуля. 

Другу оцінку слухач отримує за результатами проходження комплексного 

тесту. 

Критерії оцінювання виконання індивідуальних завдань та тестів залікового 

модуля наведені на відповідних сторінках електронної дисципліни. 

Підсумковою оцінкою залікового модуля є середня з поточних оцінок. 
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Підсумковою оцінкою з дисципліни є середня оцінка з підсумкових оцінок 

залікових модулів. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Поточний заліковий модуль 01 – «Теоретичні основи навчання 

рухових дій». 

Метою модуля є висвітлення та обговорення теоретичних положень навчання 

виконання спортивних вправ. 

За підсумками вивчення модуля слухач повинен  

знати: 

– науково-теоретичні підходи до розуміння сутності рухової навички, 

рухового вміння; 

– алгоритм навчання рухових вправ; 

уміти: 

– аналізувати продуктивність процесу навчання рухових вправ; 

– знаходити необхідні засоби навчання для різних категорій вихованців. 

Розподіл навчального навантаження слухача в модулі: 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього лекцій 
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінар-ських 

занять 

інше 

Годин 

самос-

тійної 

роботи 

Поточ-

них 

оцінок 

Очна 20 8 – – – 12 1 

 

Теми лекцій:  

Теоретичні основи методики навчання спортивних вправ.  

Методи навчання спортивних вправ. 

Характеристика вправ для навчання спортивних рухів. 

Особливості навчання виконання фізичних вправ у складнокоординаційних 

видах спорту. 
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Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

У ході виконання завдань залікового модуля пропонується: 

– ознайомитись з теоретичним матеріалом залікового модуля; 

– скласти проект індивідуального розвитку в аспекті навчання спортсменів 

нових рухових дій; 

– здійснити перевірку здобутих знань шляхом комп’ютерного тестування. 

2.2. Поточний заліковий модуль 02 – «Розвиток дидактичних умінь». 

Метою модуля є перенесення теоретичних здобутків в умови реальної 

професійної діяльності. 

За підсумками вивчення модуля слухачі повинні  

знати: 

– оптимальні схеми навчання рухових дій в обраному виді спорту; 

уміти: 

– застосовувати здобуті знання в практиці навчально-тренувального процесу; 

– користуватися алгоритмом навчання рухових дій; 

– здійснювати аналіз ефективності спортивно-дидактичного процесу. 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього всього лекцій 
лаб. 

робіт

практичних, 

семінарських 

занять 

інше 

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Очна 10 – –  10 – – 1 

 

Теми практичних занять:  

Навчання виконання спортивних вправ у різних видах спорту (аудиторне 

заняття). 

Оцінювання правильності виконання вправи й виправлення помилок 

(аудиторне заняття). 

Навчання виконання спортивних вправ у різних видах спорту (місце 

проведення, відповідно, – стадіон, гімнастична зала, ігрова зала). 
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3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн ; публ. подгот. 

И. М. Фейгенбергом ; [вступ. статьи В. М. Зациорского, И. М. Фейгенберга]. – М. : 

Физкультура и спорт, 1991. – 288 с. 

2. Демінський О. Ц. Дидактичні засади організації навчально-тренувального 

процесу в системі підготовки спортсменів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / 

О. Ц. Демінський. – Донецьк, 2003. – 455 с. 

3. Деркач А. А. Педагогическое мастерство тренера / А. А. Деркач, 

А. А. Исаев. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 374 с.  

4. Деркач А. А. Творчество тренера / А. А. Деркач, А. А. Исаев. – М. : 

Физкультура и спорт, 1982. – 239 с. 

5. Тер-Ованесян A. A. Педагогические основы физического воспитания / 

A. A. Тер-Ованесян. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 206 с. 

6. Тер-Ованесян А. А. Педагогика спорта / А. А. Тер-Ованесян, И. А. Тер-

Ованесян. – К. : Здоров’я, 1986. – 204 [3] с.  

7. Сидоров А. А. Педагогика спорта : учеб. для студентов вузов / 

А. А. Сидоров, Б. В. Иванюженков, A. А. Карелин, B. В. Нелюбин. – М. : Дрофа, 

2000. – 320 с: ил., 8 л. цв. вкл. 

Додаткова 

8. Филиппова Ю. С. Идеальный тренер ДЮСШ (работа с документацией) : 

учеб. пособ. / Ю. С. Филиппова, А. М. Веселов. – Новосибирск, 2012. – 70 с. 

 



236 
 

Робоча програма курсу «Розвиток рухових якостей вихованців» 

 

Укладач: Царенко Катерина Валеріївна 

 

Ухвалено на засіданні  

кафедри освіти та управління навчальним закладом 

 

протокол № 1 

від «7» вересня 2015 р. 

 

Зав. кафедри _____________________ А. В. Сущенко, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Загальна характеристика дисципліни 

Дисципліна є складовою підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

1.2. Планові показники дисципліни 

Залікових модулів Рекомендований 

семестр вивчення 

Кредитів 

ЄКТС 

Академічних 

годин поточні підсумкові 

Підсумковий 

контроль 

– 1 30 2 – 
Комплексна 

діагностика 

1.3. Мета й загальні завдання курсу 

Метою курсу є розвиток у слухачів здатності до організації процесу розвитку 

фізичних якостей спортсменів. 

Завдання курсу: 

– актуалізація інтересу до вдосконалення наявних знань і вмінь в аспекті 

розвитку фізичних якостей спортсменів; 

– оновлення знань щодо теоретичного підґрунтя розвитку фізичних якостей; 
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– ознайомлення з інноваційним досвідом розвитку фізичних якостей 

спортсменів. 

У результаті вивчення курсу слухачі повинні: 

знати: 

– науково-теоретичні підходи до розуміння чинників, що зумовлюють 

розвиток фізичних якостей; 

–  вправи обраного виду спорту, які сприяють розвитку тієї чи іншої рухової 

якості; 

– теоретичні засади планування навчально-тренувального процесу; 

уміти: 

– застосовувати вправи обраного виду спорту, спрямовані на розвиток 

рухових якостей; 

– контролювати результати навчально-тренувального процесу в обраному виді 

спорту в площині розвитку рухових якостей спортсменів; 

– визначати оптимальні стратегії розвитку рухових якостей спортсменів з 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни 

Теоретичні та методичні матеріали дисципліни, індивідуальні завдання 

самостійної роботи, тести, критерії їх оцінювання знаходяться на сторінках 

електронної дисципліни в системі підтримки навчальних програм КПУ за адресою: 

http://virtuni.education.zp.ua/edu_cpu/course/view.php?id=2918&edit=1&sesskey=3KI3BGXw0i. 

Загальні вимоги до оцінювання результатів навчальної роботи слухачів 

Дві поточні оцінки встановлюються на основі 100-бальної шкали.  

Одну оцінку слухач отримує за виконання індивідуальних завдань з кожного 

модуля. Іншу оцінку слухач отримує за результатами проходження тесту. 

Критерії оцінювання виконання індивідуальних завдань та тестів залікового 

модуля наведені на відповідних сторінках електронної дисципліни. 

Підсумковою оцінкою залікового модуля є середня з поточних оцінок. 

Підсумковою оцінкою з дисципліни є середня оцінка з підсумкових оцінок 

залікових модулів. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Поточний заліковий модуль 01 – «Теоретичні основи розвитку 

рухових якостей». 

Метою модуля є висвітлення та обговорення теоретичних положень щодо 

розвитку рухових якостей спортсменів. 

За підсумками вивчення модуля слухач повинен  

знати: 

– науково-теоретичні підходи до розуміння сутності рухових якостей; 

– основні чинники, що зумовлюють рівень сили, гнучкості, витривалості, 

швидкості людини; 

– алгоритм планування тренувального процесу; 

вміти: 

– аналізувати ефективність навчально-тренувального процесу в плані розвитку 

рухових якостей спортсменів; 

– адаптувати технології розвитку рухових якостей до реальних умов 

навчально-тренувального процесу. 

Розподіл навчального навантаження слухача у модулі: 

Контактні години 

Форма 

навчання 

Годин 

всього лекцій 
лаб. 

робіт 

практичних, 

семінарських 

занять 

інше 

Годин 

самос-

тійної 

роботи 

Поточ-

них 

оцінок 

Очна 18 10 – – – 8 1 

 

Теми лекцій:  

Моделювання в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих 

спортсменів. 

Спортивна орієнтація та відбір спортсменів (лекція-прес-конференція). 

Теоретико-практичні основи розвитку фізичних якостей у процесі занять 

спортом. 
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Оцінювання, аналіз та інтерпретація результатів у системі управління 

змагальною діяльністю кваліфікованих спортсменів. 

Удосконалення фізичних якостей спортсменів із застосуванням різноманітних 

тренувальних навантажень. 

Індивідуальні завдання самостійної роботи. 

У ході виконання завдань залікового модуля пропонується: 

– ознайомитись з теоретичним матеріалом залікового модуля; 

– скласти проект індивідуального розвитку; 

– здійснити перевірку здобутих знань шляхом комп’ютерного тестування. 

2.2. Поточний заліковий модуль 02 – «Удосконалення засобів розвитку 

рухових якостей». 

Метою модуля є перенесення теоретичних здобутків в умови реальної 

професійної діяльності. 

За підсумками вивчення модуля слухачі повинні  

знати: 

– оптимальні схеми навчання рухових дій в обраному виді спорту; 

уміти: 

– застосовувати здобуті знання в практиці навчально-тренувального процесу; 

– користуватися технологіями розвитку сили в обраному виді спорту; 

– користуватися технологіями розвитку гнучкості з урахуванням особливостей 

обраного виду спорту; 

– користуватися  технологіями розвитку швидкості в обраному виді спорту; 

– використовувати вправи для розвитку витривалості в обраному виді спорту; 

– здійснювати аналіз ефективності спортивно-дидактичного процесу. 

Розподіл навчального навантаження слухача в модулі: 

Контактні години 
Форма 

навчання 

Годин 

всього всього лекцій 
лаб. 

робіт 

практичних 

занять 
інше 

Годин 

самостійної 

роботи 

Поточних 

оцінок 

Очна 12 – – – 12 – – 1 
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Теми практичних занять:  

Особливості розвитку сили у річному макроциклі у різних видах спорту» 

(місце проведення – тренажерна зала). 

Особливості розвитку гнучкості у річному макроциклі у різних видах спорту» 

(місце проведення – гімнастична зала). 

Розвиток витривалості у різних видах спорту (місце проведення –стадіон). 

Розвиток витривалості у різних видах спорту (місце проведення –басейн). 

Засоби відновлення у різних видах спорту (місце проведення –аудиторія). 

Нетрадиційні методики розвитку рухових якостей у різних видах спорту 

(місце проведення – гімнастична зала). 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Бусета Х. М. Тренерская стратегия в тренировке [Электронный ресурс] / 

Х.М. Бусета. – Режим доступа: http://www.fiba.com/downloads/v3_expe/coac/-

bask4YounPlay/rus/04.pdf. 

2. Выдрин В. М. Теория физической культуры (культуроведческий аспект) : 

учеб. пособ. / В. М. Выдрин. – Л. : ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1988. – 45 с. 

3. Озолин Н. Г. Молодому коллеге / Н. Г. Озолин. – М. : Физкультура и спорт, 

1988. – 286 с. – (Библиотека тренера). 

4. Деркач А. А. Педагогическое мастерство тренера / А. А. Деркач, А. А. Исаев. 

– М. : Физкультура и спорт, 1981. – 374 с.  

5. Тер-Ованесян A. A. Педагогические основы физического воспитания / 

A. A. Тер-Ованесян. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 206 с. 

Додаткова 

6. Курашвили В. А. Подготовка тренеров высокой квалификации в США 

[Электронный ресурс] / В. А. Курашвили // Вестник спортивных инноваций. – 2012. 

– Вып. 36 –  Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/03bdf835-06e7-4918-8770-

2736cdb1142a. 
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7. Николаева Н. И. Современные системы подготовки специалистов в области 

спорта [Электронный ресурс] / Н. И. Николаева // Спортивная энциклопедия систем 

жизнеобеспечения / ред. А. Д. Жуков. – М. : Изд-во Юнеско, 2011. – Режим доступа: 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%-

D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%-

8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D

0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F. – Заголовок с экрана. 

8. Тер-Ованесян А. А. Педагогика спорта / А. А. Тер-Ованесян, И. А. Тер-

Ованесян. – К. : Здоров’я, 1986. – 204 [3] с. 
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Додаток Е 

Освітньо-професійна програма курсів підвищення кваліфікації  

«Професійно-педагогічна компетентність тренера-викладача ДЮСШ» 

 
Види навчально-професійної 

роботи № 
 з/п Бл

ок
и 

Заходи Всього 
годин Лекц. Практ. Сем. Сам. Інше

Організаційно-настановчі збори 2 - - - - 

Інструктивне заняття з використання Moodle - 2 - - - 1 

П
ід
го
то
вч
ий

 

Моніторинг з визначенням освітньої 
траєкторії 

6 

- 2 - - - 

Прослуховування курсу «Основи педагогічної 
майстерності» 14 6 6 - 2 - 

Прослуховування курсу «Виховання юних 
спортсменів» 20 6 10 2 2 - 

Прослуховування курсу «Основи спортивної 
дидактики» 20 8 10 - 2 - 

2 

Ба
зо
ви
й 

Прослуховування курсу «Розвиток рухових 
якостей вихованців ДЮСШ» 24 10 12 - 2 - 

Самостійна робота з розвитку педагогічної 
майстерності 16 - - - 16 - 

Самовдосконалення в аспекті виховання юних 
спортсменів 10 - - - 10 - 

Самовдосконалення в аспекті спортивної 
дидактики 10 - - - 10 - 

Самовдосконалення в аспекті розвитку 
рухових якостей спортсменів  6 - - - 6 - 

Написання ІТР  130 - - - 130 - 
Формулювання індивідуального 
педагогічного тезаурусу  16 - - - 16 - 

Сумісне проведення навчально-тренувальних 
занять 72 - - - - 72 

3 

Д
ис
та
нц
ій
ни
й 

Експертне оцінювання тьютором на робочому 
місці 4 - - - - 4 

Підсумковий моніторинг рівня ППК 
(використання авторського тест-
опитувальника, тестів знань, модифікованої 
методики В. Шадрікова) 

10 - 10  - - 

4 

За
кл
ю
чн
ий

 

Мотиваційний тренінг (презентація ІТР, 
урочисте вручення свідоцтв, надання 
рекомендацій на міжкурсовий період ) 

10 - - 6 - 4 

Разом: 368 32 52 8 196 80 
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Додаток Ж 

Функціональні обов’язки учасників андрагогічного процесу 

 

Суб’єкт Функції 
Деканат  - готує проекти документів (навчальні плани, освітньо-

професійну програму, розклад занять, розпорядження тощо), 
що регламентують процес очно-дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ;  

- організовує та контролює виконання освітньо-професійної 
програми підвищення кваліфікації й робочого навчального 
плану;  

- координує взаємодію з адміністраціями ДЮСШ 
ЦПК  - розробляє розклад занять слухачів;  

- готує посвідчення про підвищення кваліфікації тренерів-
викладачів 

Кафедра - проводить роботу з популяризації курсів підвищення 
кваліфікації шляхом участі професорсько-викладацького 
складу і співробітників кафедри в змаганнях, зборах, виступах 
перед колективами ДЮСШ, пресі; 

- розробляє навчальну програму, навчально-тематичні та робочі 
навчальні плани курсів підвищення кваліфікації;  

- готує завдання вхідного й вихідного комплексного 
діагностування;  

- розробляє комплексне методичне забезпечення навчальних 
дисциплін: навчальні посібники, методичні рекомендації для 
проведення усіх видів навчальних занять; 

- забезпечує розміщення методичного матеріалу на платформі 
Moodle. 

- організовує проведення лекцій, лабораторних і практичних 
занять, семінарів, консультацій, ділових ігор та розбір кейсів, 
передбачених навчальним планом курсів підвищення 
кваліфікації; 

- здійснює методичний супровід самостійної роботи тренерів-
викладачів на робочих місцях під час дистанційного етапу 
курсів підвищення кваліфікації; 

- призначає викладачів курсів, а також тьюторів навчальних 
груп з числа співробітників кафедри;  

- забезпечує безупинне удосконалювання якості викладання 
дисциплін навчального плану: підвищення рівня лекцій, 
практичних, семінарських, лабораторних і самостійних занять; 

- установлює творчі зв’язки із кафедрами інших вузів, вивчення, 
узагальнення і поширення досвіду підвищення кваліфікації  
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Викладач 
курсів 

- забезпечує проведення лекційних і практичних занять 
відповідно до затвердженого плану;  

- проводить для слухачів консультації з виконання самостійної 
роботи 

Тьютор 
навчальної 
групи 
(науково-
педагогічний 
працівник з 
числа 
викладачів 
кафедри) 

- інструктує слухачів з основних вимог андрагогічного процесу;  
- контролює відвідування слухачами навчальних занять;  
- здійснює керівництво самостійною роботою слухачів; 
- пропонує методичні матеріали для організації самостійної 

роботи слухачів, у тому числі список рекомендованої 
літератури відповідно до чинних навчальних планів і програм;  

- організовує консультації для слухачів, а також здійснює 
андрагогічний супровід самостійної роботи; 

- здійснює аналіз результатів вхідного і вихідного 
діагностування професійно-педагогічної компетентності; 

- здійснює експертне оцінювання діяльності тренерів-викладачів 
під час їхнього навчання на робочому місці; 

- надає рекомендації щодо підвищення рівня ППК на курсах 
підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період 

Адміністрація 
ДЮСШ 

- надає тренеру-викладачу, який підвищує кваліфікацію, не 
менше ніж 20 методичних днів у період навчання для 
виконання самостійної роботи, передбаченої програмою 
навчання 

Тренер-
викладач 

- засвоює зміст навчання у відповідності до навчального плану; 
- виконує самостійну роботу, передбачену навчальним планом 

курсів підвищення кваліфікації 
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Додаток З 

Тест з оцінювання рівня професійно-педагогічних знань 

 

 

ПІБ. тренера_____________________________________________________ 

Назва ДЮСШ____________________________________________________ 

Місто (район)____________________________________________________ 

Рік народження___________________________________________________ 

 

Підкресліть варіант твердження, який відповідає запитанню. 

 

Оцінювання педагогічної майстерності в когнітивному аспекті 

 

1. Динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, необхідних тренеру-викладачу для успішного здійснення 

професійної діяльності, – це: 

1) фахова етика тренера-викладача; 

2) результат спортивного досвіду тренера-викладача; 

3) природні задатки тренера-викладача; 

4) професійна компетентність. 

2. Що не є вважати необхідними характеристиками або принципами 

діяльності успішного тренера-викладача? 

1) тренер-викладач націлений суто на спортивний успіх кожного вихованця; 

2) тренер-викладач створює позитивну атмосферу в спортивно-тренувальній 

групі; 

3) тренер-викладач використовує індивідуальний підхід у тренуванні; 

4) тренер-викладач заохочує інтерактивне тренування, де вихованці 

співпрацюють та самоорганізовуються. 
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3. Гуманістична спрямованість діяльності тренера-викладача – це: 

1) ставлення до вихованців як до найвищої цінності, визнання їх права на 

свободу й щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей; 

2) забезпечення задоволення вихованців під час тренувального процесу;  

3) система тренувальної роботи з використанням методів схвалення та 

підтримки вихованців під час перемог; 

4) система роботи з обдарованими вихованцями, в якій відбувається відбір 

талановитої молоді в навчально-виховному процесі. 

4. Основною метою регулярної оцінки тренером-викладачем спортивних 

досягнень вихованців є: 

1) інформувати вихованців про їх успіх або невдачу в конкретній ситуації; 

2) стимулювати тренувальну діяльність вихованців та спрямовувати їх до 

аналітичної роботи; 

3) формувати позитивне враження вихованців до спортивного успіху; 

4) інформувати батьків про зростання вихованців у тренувальному процесі. 

5. Алгоритм організації самостійної експериментально-пошукової роботи 

тренера-викладача починається з: 

1) постановки проблеми та визначення мети дослідження; 

2) визначення методики дослідження; 

3) розробки моделі дослідження; 

4) пошуку правильного формату експерименту. 

6. Імідж тренера-викладача – це: 

1) спосіб будь-яким шляхом зміцнити авторитет своєї особистості серед 

вихованців; 

2) метод підвищення престижу професії тренера-викладача в суспільстві; 

3) образ, характеристика особисті тренера-викладача, що має зовнішні прояви 

та внутрішній зміст, який суттєво відрізняє його від колег; 

4) символ тренера-викладача, що відображає спрямованість його особистості. 

7. Рефлексія в професійній діяльності тренера-викладача – це: 

1) неусвідомлена реакція тренера на стресогенні події педагогічного процесу; 
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2) рефлекторна поведінка тренера-викладача під час взаємодії з вихованцями; 

3) метод підвищення незалежності тренера-викладача від суспільних 

установок на його діяльність; 

4) процес переосмислення власної мисленнєвої діяльності, внутрішніх 

переживань і станів, що є необхідною умовою самопізнання та самовдосконалення 

тренера.  

8. Що з перелічених дій не відповідає націленості тренера-викладача на 

успіх вихованців? 

1) стримує надто «активних» і заохочує надто «тихих»; 

2) має дбайливе ставлення до кожного вихованця; 

3) не допускає та жорстко «карає» песимістичні настрої в групі; 

4) ставиться до учнів справедливо й розглядає їх як унікальних осіб. 

9. Уміння бачити велику мету в кожній малій справі – це: 

1) важливий елемент педагогічної майстерності тренера-викладача; 

2) показник розвиненої уяви тренера-викладача; 

3) природній задаток талановитого тренера-викладача, що неможливо 

сформувати штучно; 

4) характеристика діяльності адміністрації ДЮСШ. 

10. Педагогічна техніка тренера-викладача – це: 

1) здатність налаштовувати себе на спокійний настрій у педагогічній 

діяльності; 

2) здатність до ефективного користування своїм психофізичним апаратом як 

інструментом виховного впливу; 

3) результат довготривалої спортивної практики; 

4) можливість продемонструвати правильне виконання спортивної вправи. 

 



248 
 

Оцінювання знань методики розвитку фізичних якостей спортсмена  

 

11. Сила – це: 

1) комплекс різних проявів людини в певній рухової діяльності, в основі яких 

лежить поняття «м’язове зусилля»; 

2) здатність людини виявляти м’язові зусилля різної величини в якомога 

коротший час; 

3) здатність людини долати зовнішній опір або протистояти йому за рахунок 

м’язових зусиль (напруження); 

4) здатність людини виявляти великі м’язові зусилля. 

12. Здатність протистояти фізичному стомленню в процесі м’язової 

діяльності – це: 

1) функціональна стійкість; 

2) біохімічна економізація; 

3) психічна стійкість; 

4) витривалість. 

13. Швидкісні здібності – це: 

1) комплекс функціональний властивостей, що забезпечують виконання 

рухових дій за мінімальний час; 

2) сукупність рухових якостей, що задовольняють потребу у швидкому русі 

при глобальному функціонуванні м’язової системи; 

3) час реакції на зовнішній подразник; 

4) властивість центральної нервової системи, що зумовлює високу частоту 

рухів. 

14. Яку форму прояву швидкісних здібностей визначають за так званим 

«латентним» (прихованим) періодом реакції? 

1) швидкість одиночного руху; 

2) частоту рухів; 

3) швидкість рухової реакції; 

4) прискорення. 
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15. Що характеризує тривалість інтервалів відпочинку між вправами? 

1) компетентність тренера; 

2) рівень тренованості спортсменів; 

3) обсяг навантаження; 

4) інтенсивність навантаження. 

16. Які вправи з більшою ймовірністю приведуть до накопичення в 

м’язах і тканинах молочної кислоти? 

1) помірні глобальні; 

2) інтенсивні локальні; 

3) помірні регіональні; 

4) інтенсивні глобальні. 

17. Яка з фізичних якостей при надмірному її розвитку негативно впливає 

на гнучкість? 

1) витривалість; 

2) сила; 

3) швидкість; 

4) координаційні здібності. 

18. Для вдосконалення швидкості одиночного руху, а також частоти 

такого руху найбільш доцільним є виконання вправ з обтяженням: 

1) 15–20% максимального рівня сили; 

2) 20–40% максимального рівня сили; 

3) 10% максимального рівня сили; 

4) понад 80% максимального рівня сили. 

19. Що є зовнішніми ознаками перевтоми? 

1) гіперемія шкіри обличчя, підвищення потовиділення, повільна мова; 

2) синюшність носо-губного трикутника, порушення координації рухів і ритму 

дихання; 

3) надмірне потовиділення; 

4) підвищення ритму дихання. 
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20. Мікроцикл триває: 

1) 2–3 місяці; 

2) 30–60 днів; 

3) від 3 до 14 днів; 

4) 7 днів. 

 

Оцінювання рівня знання методів виховання юних спортсменів 

 

21. Виховна робота тренера-викладача – це: 

1) дії з виконання плану виховної роботи спортивної школи;  

2) частина професійної діяльності тренера-викладача, спрямована на 

організацію та забезпечення виховного процесу, що передбачає вибір форм і методів 

виховання відповідно до поставлених виховних завдань; 

3) процес поступового розвитку особистості вихованця; 

4) виконання тренером-викладачем своїх посадових обов’язків під час 

виховних заходів. 

22. Педагогічні ситуації, з якими стикається тренер-викладач, з погляду 

суб’єкта виховної роботи, найбільш доцільно поділити на:  

1) конфліктні та безконфліктні, а також на заплановані й спонтанні;  

2) виховні та конфліктні; 

3) складні та прості; 

4) доцільні та недоцільні. 

23. Чи є необхідним формування в юного спортсмена особистісних 

якостей, цінних не тільки в спорті, а й за його межами? 

1) ні; 

2) так; 

3) залежить від бажання батьків; 

4) залежить від виду спорту. 
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24. Виховна робота тренера-викладача є послідовністю прийомів, що 

належать до таких методів виховання:  

1) гра, тренування, дозвілля; 

2) покарання, нагорода, контроль; 

3) розповідь, вправа, тестове завдання; 

4) переконання, вправа, заохочення, покарання, примушення, приклад, 

змагання, критика. 

25. Гарантом конструктивного вирішення конфліктної педагогічної 

ситуації є: 

1) втручання адміністрації спортивної організації; 

2) педагогічна майстерність тренера-викладача; 

3) участь батьків у вирішенні конфлікту; 

4) винагорода або заохочення сторін конфлікту. 

26. Оцінювання ефективності виховної роботи тренера-викладача 

найбільш доцільно виконувати шляхом: 

1) опитування батьків; 

2) використання діагностичного інструментарію; 

3) інтерв’ювання тренерів-викладачів; 

4) аналізу звітів тренерів-викладачів про виховну роботу. 

27. Цільовим орієнтиром виховної роботи тренера-викладача є: 

1) створення умов для максимального прояву фізичних якостей юного 

спортсмена в змагальній діяльності; 

2) розвиток у вихованця соціально значущих якостей, які дадуть йому змогу 

максимально реалізувати свій фізичний потенціал у спортивній діяльності; 

3) формування в юного спортсмена особистісних якостей та рис характеру, що 

відповідають соціальним ідеалам; 

4) формування навичок взаємодії між учасниками спортивного колективу. 

28. Надійними показниками ефективності виховного процесу є: 

1) поведінка вихованця на змаганнях та тренуваннях; 
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2) ціннісні орієнтації, риси особистості, рівень організованості виховної 

системи, виявлені за допомогою емпіричного психологічного та соціологічного 

інструментарію; 

3) кореляція між «Я-реальним» та «Я-ідеальним» вихованця; 

4) думка батьків стосовно вихованості юного спортсмена. 

29. Виховний процес у спортивній діяльності є: 

1) взаємодією всіх суб’єктів управління спортивної організації з метою 

виконання плану виховної роботи; 

2) послідовністю виховних прийомів, що можуть бути віднесені до певних 

методів виховання; 

3) поступальним розвитком особистості вихованця, що визначається 

взаємодією внутрішніх (індивідуальних), а також зовнішніх (соціальних) факторів; 

4) виховною роботою тренерів-викладачів. 

30. Виховна система – це: 

1) послідовність дій тренера-викладача, спрямована на досягнення того чи 

іншого виховного орієнтира; 

2) комплекс, що включає в себе цілі; суб’єктів, які реалізують ці цілі; 

діяльність; відносини, що виникають між її учасниками та об’єднують їх; освоєне 

суб’єктами виховання середовище й управління, що забезпечує єдність компонентів 

виховної системи та її розвиток; 

3) процес цілеспрямованого набуття вихованцем особистісних новоутворень, 

зумовлений діями педагогів; 

4) відносини ДЮСШ – загальноосвітня школа. 

 

Оцінювання рівня знання методик навчання виконанню фізичних вправ 

 

31. Рухове вміння – це:  

1) примітивна форма засвоєння прийомів і дій, що характеризується 

відсутністю надійності, наявністю серйозних помилок, низькою ефективністю; 

2) фізична якість, ознакою якої є можливість виконання різноманітних рухів; 
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3) характеристика успішного спортсмена; 

4) психологічний стан, що характеризується сформованістю у свідомості 

спортсмена образу рухової дії. 

32. Рухова навичка – це: 

1) системно правильне виконання руху, яке вимагає активної участі 

свідомості; 

2) спосіб керування з боку центральної нервової системи рухами в цілісній 

руховій дії;  

3) психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати 

певну дію раціонально, з належною точністю й швидкістю без зайвих витрат 

фізичної та нервово-психічної енергії; 

4) рухова дія, автоматизована в процесі багаторазових повторювань. 

33. Що є ознаками сформованості рухової навички? 

1) підвищена стійкість техніки рухів щодо факторів, які заважають; 

2) знання техніки страховки й самострахування під час виконання вправи;  

3) здатність навчити виконання вправи інших спортсменів; 

4) упевненість при самостійному виконанні вправи. 

34. Ефективність процесу навчання виконанню рухових дій не залежить 

від:  

1) рухової обдарованості спортсмена; 

2) віку спортсмена; 

3) координаційної складності рухової дії; 

4) успішності навчання в загальноосвітній школі. 

35. Цілісний метод навчання передбачає: 

1) вивчення всієї дії цілком; 

2) засвоєння рухової дії по частинах під керівництвом тренера-викладача; 

3) навчання складних дій з використанням загальнорозвивальних вправ; 

4) використання тренажерних пристроїв. 
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36.Спеціальні вправи спрямовані на: 

1) підготовку нервової системи й систем організму до виконання спеціальних 

або змагальних вправ, що вимагають певного рівня розвитку рухових якостей; 

2) оволодіння технікою рухів, тренування зворотного зв’язку; 

3) закріплення й удосконалювання цілісної дії; 

4) формування рухових якостей спортсменів. 

37. Цілісний метод застосовують під час навчання: 

1) спортсменів-початківців виконувати складні дії; 

2) спортсменів високої кваліфікації виконувати складні дії; 

3) спортсменів будь-якої кваліфікації виконувати прості дії; 

4) спортсменів витривалості та сили. 

38. Роздільний метод навчання застосовують: 

1) під час вивчення простих дій; 

2) у навчанні спортсменів будь-якої кваліфікації виконувати технічно складні 

дії; 

3) у навчанні спортсменів високої кваліфікації; 

4) у навчанні спортсменів-початківців. 

39. Підготовчі вправи спрямовані на: 

1) підготовку нервової системи й систем організму до виконання спеціальних 

або змагальних вправ, що вимагають певного рівня рухових якостей; 

2) оволодіння технікою рухів, поз, тренування зворотного зв’язку; 

3) закріплення й удосконалювання цілісної дії; 

4) формування рухових якостей спортсменів. 

40. Вправи, що підводять до виконання цілісної рухової дії, спрямовані на: 

1) підготовку нервової та інших систем організму до виконання спеціальних 

або змагальних вправ, що вимагають певного рівня розвитку рухових якостей; 

2) оволодіння технікою рухів, тренування зворотного зв’язку; 

3) закріплення й удосконалювання цілісної дії; 

4) формування рухових якостей спортсменів. 



255 
 

Ключ до тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 1 1 2 1 3 4 3 1 2 3 4 1 3 4 2 2 1 1 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 1 2 4 2 2 3 2 3 2 1 3 1 4 1 3 3 2 1 2 

 

 

Максимальна оцінка – 5 балів за 0–4 неправильні відповіді. 

5–6 неправильних відповідей – 4 бали. 

7–8 неправильних відповідей – 3 бали. 

9–10 неправильних відповідей – 2 бали. 

11 та більше неправильних відповідей – 1 бал. 

Сума балів є показником того, наскільки сформовано ваш когнітивний 

компонент у чотирьох змістових аспектах: педагогічна майстерність, а також 

виховання, розвиток та навчання учнів ДЮСШ. 
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Додаток И 

Тест-опитувальник «Особистісні аспекти професійно-педагогічної 

компетентності тренера-викладача ДЮСШ» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________ 

Будь ласка, напроти кожного твердження позначте своє ставлення до нього, 

обвівши цифру, що стоїть у рейтинговій шкалі, за принципом 5 – «завжди», 1 – 

«ніколи», або 5 – «саме так», 1 – «точно ні», залежно від формулювання питання. 

 

№ Твердження Рейтингова 
шкала 

Суб’єктність 

1 Вважаю, що моєю поведінкою керують внутрішні 
принципи 

1 2 3 4 5  

2 До цього часу в житті мені вдавалося дотримуватися 
своїх принципів 

1 2 3 4 5  

3 Я завжди відстоюю свою думку, якщо вважаю, що 
правий 

1 2 3 4 5  

4 Коли необхідно приймати важливі рішення, я дію 
рішуче 

1 2 3 4 5  

5 Мої переконання не залежать від думки моїх 
товаришів і колег 

1 2 3 4 5  

6 Мені рідко доводиться поводитися всупереч моїм 
переконанням 

1 2 3 4 5  

7 Я ставлюся негативно, якщо мені не дають права 
вибору 

1 2 3 4 5  

Гуманність 

8 Внутрішнім критерієм оцінювання моїх виховних дій 
є принцип: «я ставлюся до вихованців так, як хотів би, 
щоб вони ставилися до мене» 

1 2 3 4 5  

9 Намагаюся виявляти людяність навіть тоді, коли це 
пов’язано зі шкодою для мене 

1 2 3 4 5 

10 Вважаю, що людина – найвища цінність  1 2 3 4 5 

11 Коли мені доводиться діяти несправедливо, то я 
відчуваю себе вкрай некомфортно 

1 2 3 4 5  

12 Я не зможу знехтувати гуманістичними принципами 
навіть заради досягнення матеріального благополуччя 

1 2 3 4 5 
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13 Я ставлюся негативно до насильства по відношенню 
до людей 

1 2 3 4 5 

14 Вважаю, що вихованець має право сам визначати 
пріоритети своєї діяльності 

1 2 3 4 5 

Цілеспрямованість 

15 Я завжди доводжу до кінця те, що почав робити 1 2 3 4 5  

16 Я завжди знаходжу оптимальний спосіб досягнення 
поставлених цілей у складній ситуації 

1 2 3 4 5 

17 Я вважаю, що в тренерській професії найбільш повно 
реалізуються мої задатки і здібності 

1 2 3 4 5 

18 Вважаю, що моє майбутнє залежить тільки від мене 1 2 3 4 5  

19 Думаю, що здатність концентрації зусиль на 
досягненні того чи іншого результату є моєю сильною 
стороною 

1 2 3 4 5 

20 Я вважаю себе цілеспрямованою людиною 1 2 3 4 5 

21 Я відчуваю найбільше задоволення, коли досягаю 
поставлених цілей 

1 2 3 4 5 

 

Кількість балів, яку можна отримати, – від 21 до 105.  

Сума балів є показником того, наскільки сформований ваш особистісний 

компонент ППК, зокрема:  

Менш ніж 50 балів – 1 бал. 

50–62 бали – 2. 

63–70 балів – 3. 

71–80 балів – 4. 

81 бал і більше – 5. 
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Додаток К  

Бланк експертного оцінювання операційного компонента  

професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ 

 

____________________________________________________________ (ПІБ тренера) 

____________________________________________________________(вид спорту) 

___________________________________ (наявна кваліфікаційна категорія тренера) 

________________________________________________ (ПІБ експерта і його посада) 

Шановний експерте! 

Вам належить оцінити рівень розвитку операційного компонента 

професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ. Для цього 

необхідно проаналізувати, що і як робить тренер, яких результатів він досягає. 

Інформаційними джерелами слугують аналіз проведеного навчально-

тренувального заняття, а також бесіда з тренером, результати його педагогічної 

діяльності, бесіда з керівництвом ДЮСШ. 

Вам пропонується оцінити ряд тверджень, що відображають окремі дії та 

якості, необхідні для професійної діяльності тренера-викладача, використовуючи 

п’ятибальну шкалу. 

5 – дуже високий ступінь вираженості зазначеної у твердженні 

характеристики. Вона виявляється в більшості ситуацій, є стійкою, повністю 

відповідає типовим якостям і поведінці тренера-викладача. Відповідь експерту – 

«так». 

4 – високий ступінь вираженості характеристики. Вона часто виявляється в 

педагогічних ситуаціях. Іноді виникають випадки, коли якості або поведінка 

тренера-викладача не відповідають твердженням. Відповідь експерту – «скоріше 

так, ніж ні». 

3 – середня ступінь вираженості характеристики. У деяких ситуаціях якості й 

поведінка тренера-викладача відповідають твердженням, а у деяких – ні. Відповідь 

експерту – «середнє значення». 
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2 – слабка ступінь вираженості характеристики. Вона рідко виявляється в 

педагогічних ситуаціях. Поведінка та якості тренера-викладача лише іноді 

відповідають твердженням. Відповідь експерту – «скоріше ні, ніж так». 

1 – характеристика не представлена в діяльності тренера-викладача. Якості та 

його поведінка не відповідають змісту твердження. Відповідь експерту – «ні». 

 

Відзначайте Вашу відповідь знаком «+» у відповідному стовпчику. 

 

Бал 
Характеристика 

1 2 3 4 5 

Уміння з планування тренувального процесу      

Володіння сучасними методиками розвитку фізичних 

якостей спортсменів 
     

Доцільність дій у виховних ситуаціях       

Педагогічна креативність і кмітливість       

Організація роботи спортсменів на тренувальному 

занятті 
     

Результативність навчання спортсменів рухових дій       

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Л 

Експертний бланк модифікованої методики експертного оцінювання  

та самооцінювання професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів (за матеріалами В. Шадрікова) 

 

Вам належить визначити рівень розвитку професійно-педагогічної 
компетентності тренера-викладача ДЮСШ. Для цього пропонується оцінити ряд 
тверджень, що відображають окремі дії та якості, необхідні для професійної 
діяльності тренера-викладача, використовуючи п’ятибальну шкалу. 

5 – дуже високий ступінь вираженості зазначеної у твердженні характеристики. 
Вона виявляється в більшості ситуацій, є стійкою, повністю відповідає типовим 
якостям і поведінці тренера-викладача. Відповідь експерту – «так». 

4 – високий ступінь вираженості характеристики. Вона часто виявляється в 
педагогічних ситуаціях. Іноді виникають випадки, коли якості або поведінка 
тренера-викладача не відповідають твердженням. Відповідь експерту – «скоріше 
так, ніж ні». 

3 – середня ступінь вираженості характеристики. У деяких ситуаціях якості й 
поведінка тренера-викладача відповідають твердженням, а у деяких – ні. Відповідь 
експерту – «середнє значення». 

2 – слабка ступінь вираженості характеристики. Вона рідко виявляється в 
педагогічних ситуаціях. Поведінка та якості тренера-викладача лише іноді 
відповідають твердженням. Відповідь експерту – «скоріше ні, ніж так». 

1 – характеристика не представлена в діяльності тренера-викладача. Якості та 
його поведінка не відповідають змісту твердження. Відповідь експерту – «ні». 

 

1. Компетентність у галузі особистісних якостей 

1.1. Емпатійність та соціорефлексія 

1 Учні без страху звертаються до тренера-
викладача по допомогу, якщо мають 
труднощі 

1 2 3 4 5 

2 Вміє розглядати ситуації очима інших та 
досягати порозуміння 

1 2 3 4 5 

3 Вміє підтримати вихованців і колег по 
роботі 

1 2 3 4 5 

4 Вміє знаходити сильні сторони та 
перспективи розвитку кожного 

1 2 3 4 5 

5 Вміє аналізувати причини вчинків та 
поведінки вихованців 

1 2 3 4 5 
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1.2. Самоорганізація 
 

6 Вміє організувати свою діяльність і 
діяльність вихованців для досягнення 
цілей тренування 

1 2 3 4 5 

7 Робочий простір тренера-викладача добре 
влаштований 

1 2 3 4 5 

8 Конструктивно реагує на помилки та 
критику, які з’являються в процесі 
реалізації педагогічної діяльності

1 2 3 4 5 

9 Своєчасно вносить корективи в плани 
заняття, залежно від ситуації 

1 2 3 4 5 

10 Зберігає спокій навіть у ситуаціях з 
високим емоційним навантаженням 

1 2 3 4 5 

 
1.3. Загальна культура 

 
11 Володіє масштабним світоглядом, легко 

підтримує діалоги на різні теми 
1 2 3 4 5 

12 Поведінка та зовнішній вигляд тренера-
викладача відповідають етичним нормам 

1 2 3 4 5 

13 Поінформований про головні події та 
зміни суспільного життя 

1 2 3 4 5 

14 Володіє педагогічним тактом, делікатно 
реагує на ситуацію 

1 2 3 4 5 

15 Мовлення тренера є грамотним 1 2 3 4 5 
 

2. Компетентність у постановці мети й завдань діяльності 
 

2.1. Вміння ставити мету й завдання відповідно до вікових та індивідуальних 
особливостей вихованців 

 
16 Вміє обґрунтовано ставити мету тренування 1 2 3 4 5 
17 Вміє визначати цілі уроку відповідно до 

вікових особливостей вихованців 
1 2 3 4 5 

18 Корегує цілі та завдання на тренуванні, 
залежно від готовності вихованців до 
навантаження 

1 2 3 4 5 

19 Вміє ставити цілі уроку відповідно до 
індивідуальних особливостей вихованців 

1 2 3 4 5 

20 Враховує рівень підготовленості та 
розвиненості вихованців під час 
постановки цілей і завдань заняття 

1 2 3 4 5 
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2.2. Вміння  
трансформувати тему заняття в педагогічне завдання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Вміння  

залучити вихованців до процесу формулювання цілей і завдань 
 

26 Вміє залучити вихованців до процесу 
визначення цілей та завдань уроку 

1 2 3 4 5 

27 Пропонує вихованцям назвати цілі уроку 
та повторити критерії їх досягнення

1 2 3 4 5 

28 Пропонує вихованцям самостійно 
сформулювати цілі уроку, залежно від 
завдань тренувань 

1 2 3 4 5 

29 З’ясовує, як вихованці зрозуміли цілі та 
завдання уроку 

1 2 3 4 5 

30 Вихованці беруть участь у формулюванні 
цілей і завдань заняття 

1 2 3 4 5 

 
3. Компетентність у мотивуванні вихованців  

на здійснення тренувальної та навчальної діяльності 
 

3.1. Вміння  
створювати ситуації, що забезпечують успіх тренування 

 
31 Вміє викликати інтерес до заняття 1 2 3 4 5 

32 Відзначає навіть малий успіх вихованців 1 2 3 4 5 

33 Демонструє успіх вихованців батькам 1 2 3 4 5 

34 Демонструє успіхи вихованців 
одногрупникам 

1 2 3 4 5 

35+ Вміє диференціювати завдання таким 
чином, щоб учні відчули успіх 

1 2 3 4 5 

21 Вміє формулювати цілі та завдання на 
основі теми заняття 

1 2 3 4 5 

22 Вміє конкретизувати цілі уроку через 
завдання 

1 2 3 4 5 

23 Вміє сформулювати критерії досягнення 
цілей уроку 

1 2 3 4 5 

24 Вміє пояснити вихованцям цілі заняття 1 2 3 4 5 
25 Вміє співвіднести результати навчання з 

цілями 
1 2 3 4 5 
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3.2. Вміння створювати умови,  
що забезпечують позитивну мотивацію вихованців 

 
36 Вибудовує діяльність на занятті з 

урахуванням рівня вмотивованості 
вихованців 

1 2 3 4 5 

37 Володіє великим спектром матеріалів та 
завдань, здатних викликати інтерес 
вихованців до теми заняття 

1 2 3 4 5 

38 Використовує знання про інтереси та потреби 
вихованців у педагогічній діяльності 

1 2 3 4 5 

39 Вміє створити дружню атмосферу 1 2 3 4 5
40 Вихованці задоволені тренувальною та 

змагальною діяльністю 
1 2 3 4 5 

 
3.3. Вміння  

створювати умови для самомотивування вихованців 
 

41 Вміє активізувати творчі здібності 
вихованців 

1 2 3 4 5 

42 Демонструє практичність матеріалу, що 
вивчається 

1 2 3 4 5 

43 Стимулює цікавість вихованців, вихід за 
рамки програми під час підготовки до 

1 2 3 4 5 

44 Дає можливість вихованцям самостійно 
ставити та вирішувати завдання 

1 2 3 4 5 

45 Створює умови для мотивації вихованців 
до додаткового вивчення спортивної та 
навчальної інформації 

1 2 3 4 5 

 
4. Компетентність у розробці програм діяльності  

та прийняття педагогічних рішень  
 

4.1. Компетентність у методах викладання 
 

46 Своєчасно вносить корективи в методи 
викладання, залежно від ситуації на занятті

1 2 3 4 5 

47 Використані методи відповідають цілям та 
завданням навчання, змісту навчання, 
змісту тренування 

1 2 3 4 5 

48 Методи відповідають умовам та часу 1 2 3 4 5 

49 Володіє сучасними методами викладання 1 2 3 4 5 

50 Обґрунтовано використовує на заняттях 
інформаційно-комунікаційні технології 

1 2 3 4 5 
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4.2. Компетентність  
в обраному виді спорту 

 
51 Добре володіє предметом 1 2 3 4 5 

52 Робоча програма побудована з урахуванням 
рівня розвитку вихованців 

1 2 3 4 5 

53 Під час підготовки до уроку використовує 
додаткові матеріали з виду спорту (книжки, 
журнали, відеозаписи)  

1 2 3 4 5 

54 У тренувальному процесі спирається на 
знання, здобуті вихованцями раніше під час 
вивчення інших тем 

1 2 3 4 5 

55 Досягає високих результатів у 
тренувальному процесі 

1 2 3 4 5 

 
4.3. Компетентність  

у суб’єктивних умовах діяльності 
 

56 Орієнтується в соціальній ситуації групи, 
знає і враховує взаємовідносини 
вихованців 

1 2 3 4 5 

57 Знає Конвенцію про права дитини і діє 
відповідно до документів 

1 2 3 4 5 

58 Систематично аналізує тренувальний 
процес та його результати 

1 2 3 4 5 

59 Має «банк» різних завдань, орієнтованих 
на вихованців з різними індивідуальними 
особливостями 

1 2 3 4 5 

60 Підготовлені тренером-викладачем 
характеристики вихованців відрізняються 
добрим розумінням, обґрунтованістю 
суджень 

1 2 3 4 5 
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5. Компетентність у забезпеченні інформаційних засад  
педагогічної діяльності 

 
5.1. Вміння обирати та реалізовувати типові навчальні програми  

з видів спорту для ДЮСШ 
 

61 Знає головні нормативні документи, що 
визначають вимоги до змісту і результатів 
тренувального процесу 

1 2 3 4 5 

62 Може здійснити порівняльний аналіз 
навчально-тренувальних програм, 
методичних та дидактичних матеріалів, 
виявити недоліки 

1 2 3 4 5 

63 Обґрунтовано обирає посібники та 
навчально-методичні комплекси з 
обраного виду спорту 

1 2 3 4 5 

64 Робоча програма тренера-викладача 
передбачає вирішення виховних завдань 

1 2 3 4 5 

65 Робоча програм тренера-викладача 
побудована з урахуванням нормативів 

1 2 3 4 5 

 
5.2. Вміння розробляти власні програмні,  

методичні та дидактичні матеріали 
 

66 Вносить корективи до дидактичних та 
методичних матеріалів з метою досягнення 
більших результатів 

1 2 3 4 5 

67 Самостійно розроблені тренером-
викладачем матеріали якісні 

1 2 3 4 5 

68 Продуктивно працює в складі робочих 
груп 

1 2 3 4 5 

69 Виступає перед колегами з інформацією 
про новації  

1 2 3 4 5 

70 Проводить обґрунтування ефективності 
реалізованої програми, нових методичних 
розробок 

1 2 3 4 5 
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5.3. Вміння  
приймати рішення в педагогічних ситуаціях 

 
71 Стимулює зворотний зв’язок та слухає 

думки вихованців, навіть якщо вони не 
збігаються з думкою тренера 

1 2 3 4 5 

72 Колеги по роботі використовують 
пропозиції тренера щодо розв’язання 
актуальних питань життя ДЮСШ 

1 2 3 4 5 

73 Вміє аргументувати запропоновані рішення 1 2 3 4 5 

74 Вміє переглянути свої рішення під впливом 
ситуації та нових фактів 

1 2 3 4 5 

75 Враховує думку батьків, колег, вихованців 
під час прийняття рішень 

1 2 3 4 5 

 
 

6. Компетентність в організації  
виховної, розвивальної та навчальної роботи 

 
6.1. Вміння  

встановлювати суб’єкт-суб’єктні стосунки 
 

76 Вміє налагоджувати співпрацю з 
вихованцями, вести з ними діалог 

1 2 3 4 5 

77 Вміє розв’язувати конфлікти оптимальним 
шляхом 

1 2 3 4 5 

78 Вміє насичувати спілкування з 
вихованцями позитивними емоціями та 
почуттями 

1 2 3 4 5 

79 Вміє вибудовувати стосунки з колегами, 
виявляє себе як член команди під час 
розробки й реалізації різних заходів 

1 2 3 4 5 

80 Вміє створити робочу атмосферу під час 
тренування, підтримати дисципліну 

1 2 3 4 5 
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6.2. Вміння  
організовувати тренувальну діяльність вихованців 

 
81 Використовує методи, які спонукають 

вихованців самостійно розмірковувати 
1 2 3 4 5 

82 Формує у вихованців навички самостійної 
роботи над собою 

1 2 3 4 5 

83 Пояснює нові матеріали в доступній формі, 
відповідно до дидактичних принципів 

1 2 3 4 5 

84 Вміє організувати вихованців на 
досягнення запланованих результатів 
тренувального процесу 

1 2 3 4 5 

85 Вміє організовувати вихованців для 
пошуку додаткової інформації під час 
вирішення спортивно-змагального 
завдання 

1 2 3 4 5 

 
6.3. Вміння  

реалізувати педагогічне оцінювання 
 

86 Враховує вікові та індивідуальні 
особливості вихованців під час оцінювання 

1 2 3 4 5 

87 Аргументує оцінки, показує вихованцям їхні 
досягнення та недоліки 

1 2 3 4 5 

88 Використовує різні методи оцінювання 
вихованців 

1 2 3 4 5 

89 Вміє поєднувати методи педагогічного 
оцінювання, взаємооцінювання та 
самооцінювання вихованців 

1 2 3 4 5 

90 Допомагає формуванню навичок 
самооцінювання навчально-тренувальної 
діяльності 

1 2 3 4 5 

 
Для визначення рівня кваліфікації педагога необхідно підрахувати середнє 

значення по кожному показнику та компетентності загалом. 
Середнє значення показника визначається шляхом ділення суми балів за 

параметрами, що належать до відповідного показника, на 5 (за кількістю 
параметрів). Наприклад, для оцінювання рівня сформованості показника «Уміння 
ставити цілі й завдання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей 
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учнів» (п. 2.1) необхідно скласти відповіді експертів за такими параметрами (номера 
пунктів в експертному аркуші): 16, 17, 18, 19, 20 і отриману суму розділити на 5. У 
випадку, якщо якийсь рядок виявився незаповненим, експерти повинні повернутися 
до нього та обов’язково заповнити, інакше оцінка може виявитися спотвореною. 
Аналогічно визначається значення показника по кожній з компетенцій. Наприклад, 
для визначення рівня вираженості компетентності щодо постановки цілей і завдань 
педагогічної діяльності необхідно отримане середнє значення за показниками (2.1, 
2.2 і 2.3) поділити на 3 (за кількістю показників). Таким чином, на основі обробки 
результатів визначається ступінь вираженості кожної з компетентностей і її 
показників за п’ятибальною шкалою. Допускається кілька способів подання 
результатів експертного оцінювання. 

1. Таблична версія представлення результатів передбачає зведення оцінок за 
показниками і компетентностями в окрему таблицю. Такий варіант дає змогу 
оперувати конкретними числовими значеннями. 

2. Презентація результатів оцінювання рівня кваліфікації педагога у формі 
стовпчастої діаграми. Цей варіант дає можливість побачити рівень розвитку різних 
компетентностей та показників у тренера-викладача. 

3. Представлення результатів оцінювання рівня кваліфікації у формі 
пелюсткової діаграми показує сформованість базових компетентностей педагогічної 
діяльності. Діаграма має 6 осей, згідно з кількістю компетентностей. На кожній вісі 
відкладена п’ятибальна шкала.  
 

Нормативна таблиця для визначення рівня  
педагогічної кваліфікації тренера-викладача 

Рівень Значення показника 

високий від 4,3 

середній 3,3–4,29 

низький до 3,29 

 
Значення показника рівня педагогічної кваліфікації тренера-викладача від 4,3 

бала до 5 балів відповідає високому рівню; від 3,3 до 4,29 бала – середньому рівню; 
значення до 3,29 бала – низькому рівню. 
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Додаток М 

Навчальний план курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

(Запорізький національний університет) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів за програмою 

«Сучасні аспекти теорії та методики спортивного тренування» 

 

Мета: підвищення рівня компетентності слухачів в організації навчально-

тренувального процесу. 

Категорія слухачів: тренери-викладачі ДЮСШ. 

Загальний обсяг навчального навантаження – 90 годин (3 кредити).  

Форма навчання: очна. 

Місце проведення: Запорізький національний університет, м. Запоріжжя (2013 р.). 

 

Всього 
№ 

з/п 
Найменування модулів Кількість 

занять 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

1 
Медико-біологічне забезпечення 

підготовки спортсменів 
7 14  

2 Фізична підготовка спортсменів 11 22  

3 Техніко-тактична підготовка спортсменів 3 6  

4 Психологічна підготовка спортсменів 6 12  

5 
Функціональна діагностика у фізичному 

вихованні та спорті 
5 10  

6 Позатренувальні фактори 4 8  

 Підсумковий контроль екзамен 

Усього: 36 72  
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Додаток Н  

Шаблон тезауруса 

 

Шановні колеги! Під час самостійної роботи з навчальними модулями наших 

курсів Вам, можливо, зустрінуться складні та неоднозначні для розуміння поняття й 

понятійні конструкти! Просимо Вас поруч з нашими визначеннями подати свої у 

зручному для Вас стилі і з використанням більш зрозумілої лексики. Якщо буде 

можливість і бажання, додайте до тезауруса визначення тих понять, які Ви 

використовуєте під час написання ІТР. Дякуємо! 

Приклад тезаурусу 

Поняття Визначення Ваш варіант 

1 2 3 

Адміністрація 

ДЮСШ 

колективний орган управління діяльністю 

організації, до складу якого входять 

директор, його заступники, методисти, 

старші тренери, яких об’єднує те, що вони є 

посадовими особами, які мають право 

приймати рішення, виконання яких є 

обов’язковим для всіх інших працівників 

 

Виховання (у 

широкому 

значенні) 

Цілеспрямоване формування особистості 

іншої людини 

 

Професійно-

педагогічна 

компетентність 

тренера-

викладача 

Інтегральна динамічна комбінація знань, 

умінь, практичних навичок, способів 

мислення, ціннісних установок та фахових 

якостей, які забезпечують здатність тренера-

викладача успішно здійснювати виховання, 

навчання та розвиток юних спортсменів 
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Виховна робота професійна діяльність з організації 

виховного процесу в освітньому закладі та 

відкритому соціумі, яка передбачає вибір і 

реалізацію форм і методів виховання учнів 

відповідно до поставлених виховних завдань 

у спільній діяльності педагогів та учнів 

 

Виховна система сукупність інтегрованих і регулярно 

взаємодіючих та взаємозалежних елементів, 

серед яких: мета як сукупність ідей, для 

реалізації яких створюється система; 

діяльність, яка забезпечує реалізацію цілей; 

суб’єкт діяльності, який організовує її і бере 

в ній безпосередню участь; відносини, що 

народжуються в діяльності й спілкуванні та 

консолідують суб’єктів системи; 

середовище, освоєне суб’єктами; 

управління, що забезпечує цілісність і 

розвиток системи 

 

Гуманність Якість людини, яка відображає ставлення до 

іншої людини як найвищої цінності 

 

Навчально-

тренувальний 

процес 

спрямований, кризовий, цілісний і 

ситуативний процес поступального розвитку 

особистості вихованця, рушійною силою 

якого виступають адаптаційні зміни в 

організмі під дією фізичного навантаження, 

вирішення суперечностей між потребами 

спортсмена та вимогами соціального 

оточення, набуття досвіду рухової 

діяльності у процесі взаємодії із тренером, 

друзями по команді та суперниками 
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Екстеріоризація активне перетворення світу суб’єктом  

Інтеріоризація зміна суб’єкта діяльності за рахунок 

поступового перетворення зовнішньої 

предметної дії на внутрішні розумові дії 

 

Критерії ознаки, на підставі яких оцінюють будь-яке 

явище, дію, ідею 

 

Культура специфічний аспект життя суспільства, 

пов’язаний із засобами здійснення людської 

діяльності, що характеризує відмінність 

буття людей від тваринного існування 

 

Культурність стан конкретної людини, зумовлений 

прийняттям нею норм, цінностей і програм 

дій, що виступають елементами суспільної 

свідомості й визначають поведінку людини 

в тій чи іншій сфері життєдіяльності 

 

Методи 

виховання 

способи взаємопов’язаної діяльності 

педагога і вихованців, спрямованої на 

формування у вихованців соціально 

значущих цінностей, поглядів, переконань, а 

також навичок і звичок поведінки 

 

Олімпізм об’єкт соціальної реальності, що має ознаки 

ідеології, який, з одного боку, знаходить 

відображення в культурі як сукупності 

знакових систем, породжує соціальні 

інститути та соціальні практики, а з іншого – 

має виховний потенціал в аспекті трансляції 

молодому поколінню базових параметрів 

соціальної дії та взаємодії 
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Олімпійська 

культура 

система диспозицій по відношенню до себе, 

соціальної дійсності та духовного начала, 

зумовлена ціннісними орієнтаціями, 

особистісними рисами, а також 

поведінковими стереотипами, що 

сформовані відповідно до ідеології 

сучасного олімпізму і мають властивість 

перенесення із спортивної діяльності на інші 

сфери життя 

 

Організація 

навчально-

тренувального 

процесу 

спеціальна діяльність адміністрації ДЮСШ, 

метою якої є ініціація та забезпечення 

поступального розвитку особистості 

вихованця шляхом упорядкування відносин 

між суб’єктами ДЮСШ 

 

Педагогічна 

вимога 

формулювання вихованцям норми 

культурного життя з подальшою 

організацією їх життєдіяльності відповідно 

до цієї норми 

 

Педагогічна 

оцінка 

результат дії, спрямованої на фіксацію рівня 

розвитку тієї чи іншої якості шляхом аналізу 

результатів діяльності вихованця та 

колективу з подальшою характеристикою 

цього рівня 

 

Педагогічна 

ситуація 

сукупність умов та обставин, що спеціально 

задаються педагогом або виникають 

спонтанно в педагогічному процесі та 

використовуються з метою формування й 

розвитку особистості вихованця 
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Позиція педагога система інтелектуальних, вольових і 

емоційно-оцінних ставлень педагога до 

світу, педагогічної дійсності й педагогічної 

діяльності, які є джерелом його активності 

 

Показники Вимірювані ознаки процесу або явища  

Процес закономірна, послідовна зміна явища, його 

перехід в інше явище. При цьому процес 

розгортається у часі і характеризується 

закономірною зміною станів, послідовність 

яких визначена внутрішньою структурою 

того чи іншого явища й тими можливими 

переходами (перетвореннями), що містяться 

у цій структурі як її інтенція 

 

Рефлексія рефлексія (від лат. reflexio – звернення 

назад). 

процес самопізнання суб’єктом внутрішніх 

психічних актів та станів, що 

розпочинається зі звернення уваги на свою 

свідомість, продукти власної мисленнєвої 

активності, її переосмислення тощо.  

 

Розвиток закономірні якісні зміни матеріальних та 

ідеальних об’єктів, що характеризуються 

незворотністю та спрямованістю. У 

результаті розвитку виникає новий якісний 

стан об’єкта 
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Система сукупність інтегрованих і регулярно 

взаємодіючих або взаємозалежних 

елементів, створена для досягнення певних 

цілей, при цьому відносини між елементами 

визначені і стійкі, а загальна продуктивність 

або функціональність системи вища, ніж у 

простої суми елементів 

 

Соціалізація з одного боку, це засвоєння індивідом 

соціального досвіду шляхом входження до 

системи соціальних зв’язків, а з іншого – 

процес активного відтворення системи 

соціальних зв’язків індивіда за рахунок його 

активної, суспільно зумовленої діяльності 

 

Соціалізованість результат входження людини в соціальне 

життя, який виявляється в її участі в різних 

соціальних практиках та характеризується 

засвоєнням різноманітних соціальних ролей 

 

Спортивний 

колектив 

соціальна спільність людей, об’єднаних на 

основі суспільно значущих цілей, спільних 

ціннісних орієнтацій, сумісної діяльності та 

спілкування 

 

Стиль життя стійкі форми індивідуальної поведінки, що є 

результатом вільного особистого вибору і 

являють собою характерні специфічні 

способи самовираження представників 

різних соціокультурних груп, які 

виявляються в їх повсякденному житті, в 

діяльності, поведінці, відносинах 
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Суб’єктність властивість індивіда, що виражається у 

здатності виступати стратегом своєї 

діяльності, ставити і корегувати її мету, 

усвідомлювати мотиви, самостійно 

планувати й оцінювати дії з опредметнення 

власних уявлень 

 

Тренер-викладач 

ДЮСШ 

посадова особа, до обов’язків якої входить 

безпосереднє планування й проведення 

навчально-тренувального процесу з 

вихованцем 

 

Фасилітація спеціальні дії, спрямовані на організацію 

групової роботи, які полегшують досягнення 

мети 
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Додаток П  

Довідки про впровадження 
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Додаток Р 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

 

1. Царенко К. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-

викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема / 

К. В. Царенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 

– Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 352–358. 

2. Царенко К. В. Технологічна модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації / 

К. В. Царенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 

– Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 43 (96). – С. 419–426. 

3. Царенко К. В. Дослідження ефективності курсів підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів у контексті розвитку професійно-педагогічної компетентності / 

К. В. Царенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 

– Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 44 (97). – С. 345–351. 

4. Царенко К. В. Сутність і структурна модель професійно-педагогічної 

компетентності тренера-викладача ДЮСШ / К. В. Царенко // Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: 

Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45 (98). –  

С. 267–275. 
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