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АНОТАЦІЯ 

 Багорка А.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій системі освіти. – Кваліфікована наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

 Дисертацію присвячено вирішенню проблеми професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Здійснений дефінітивний аналіз базових понять дослідження, наукових 

підходів до розуміння сутності наступності професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіти. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

роботі розуміється цілеспрямованим, науково та методично обґрунтованим 

процесом формування їх ставлень та здобуття ними професійних знань, 

умінь і навичок з метою формування теоретичної, методичної та практичної 

(фізичної) готовності до майбутньої професійної діяльності як передумови їх 

професійної компетентності. Її основними властивостями визначені 

безперервність та багаторівневість, що на формальному рівні виявляється у 

ступеневості за типом «коледж - університет», яка: інтегрує велику кількість 

професійно орієнтованих дисциплін і практичної підготовки; прискорює 

процес отримання здобувачами освіти фаху; передбачає взаємоузгодженість 

навчальних планів; дає змогу поєднувати професійну діяльність з навчанням, 

тобто характеризується наступністю. 

 Наступність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в роботі визначена особливим педагогічним феноменом, 

провідним педагогічним принципом, що передбачає організаційно, 

методично та психологічно обґрунтовану побудову освітніх програм та 

освітнього процесу в цілому, забезпечує системність і логічну послідовність 

у навчанні за принципом «від простого до складного», ґрунтується на 
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інтеграції навчальних планів, узгодженості змісту навчальних дисциплін, 

форм і методів їх викладання, та спрямований на послідовне вдосконалення 

готовності здобувачів освіти до їх майбутньої професійної діяльності, а 

також їх подальшого професійного навчання та розвитку. 

Встановлено, що наступність професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту вимагає здійснення комплексу 

організаційних та педагогічних заходів і забезпечується двобічно, що 

виявляється у її структурній організації: 1) дії самої педагогічної системи на 

управлінському (узгодження цілей освітньої діяльності, реалізація загальних 

підходів до управління освітньою діяльністю) та власне педагогічному 

(узгодження навчальних планів і програм, форм і методів; удосконалення 

форм і методів професійної підготовки з урахуванням особливостей та 

рівнем підготовки здобувачів освіти тощо) рівнях; 2) дії особистості як 

суб’єкта освітньої діяльності (потреба в саморозвитку, прагнення та здатність 

до змін своєї діяльності, входження до нових її умов, самоорганізованістіь 

освітньої діяльності). 

За результатами здійсненого аналізу зарубіжного і вітчизняного 

досвіду фахового навчання майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті, її нормативно-правового забезпечення, в структурі їх 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

системі «коледж-університет» виокремлені такі компоненти як: ціннісно-

мотиваційний; особистісний; знаннєвий  та вміннєвий. 

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті за кожним з компонентів визначається 

за такими критеріями: 1) мотиваційний, що охоплює професійні мотиви, 

потреби, цінності, усвідомлення сутності обраної професії і своєї ролі в ній, 

бажання до здійснення ефективної професійної діяльності, продовження 

професійного навчання та професійного розвитку; 2) особистісно-

адаптивний, який відображає розвиненість адаптивності студентів як їх 

інтегрувальної особистісно-професійної якості, що у першу чергу визначає їх 
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здатність до здобуття фахової освіти в умовах ступеневої освіти, а також 

розвиненість інших значущих особистісно-професійних якостей; 

3) когнітивний, що інтегрує професійні знання як результат теоретичної 

підготовки студентів в ступеневій освіти та 4) діяльнісний, який характеризує 

здатність майбутніх фахівців використовувати набуті теоретичні знання у 

практичній професійній діяльності, а також відображає рівень оптимальності 

їх фізичного здоров’я, власної фізичної підготовленості. 

На підставі базових положень методологічних підходів (системного та 

синергетичного, антропологічного, діяльнісного, компетентнісного, 

технологічного й особистісного), що стали принципами професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

(загальними - безперервності та ступеневості, гуманізму, науковості, 

доступності, міжпредметності, цілеспрямованості, систематичності та 

послідовності, диференціації та індивідуалізації, студентоцентрованості); 

спеціальними: інтеграції (що є інтегрувальним, системоутворювальним), 

координації, єдності управління і самоврядування, гуманізації, діалогізації, 

діатропічності), розроблена авторська структурна модель та визначені й 

обґрунтовані організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її 

успішність, а саме: 1) забезпечення наступності змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу 

та університету; 2) забезпечення наступності форм і методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу 

та університету; 3) розвиток адаптивності здобувачів освіти. 

Реалізація кожної з організаційно-педагогічних умов передбачає: 

1) коригування змісту професійної освіти – узгодження гуманітарної, 

соціально-економічної, природничо-наукової, загальноекономічної, 

професійної та практичної підготовки в системі «коледж-університет» 

шляхом раціоналізації, оптимізації та модернізації змісту навчальних 

дисциплін і практик; 2) реалізацію комплексу форм і методів -  

запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм і методів 
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навчання в аудиторному та поза аудиторному навчанні; введення 

дистанційних спеціалізованих курсів; запровадження Тренінгу адаптивності; 

запровадження елементів дуальної освіти; створення адаптивного освітнього 

середовища та 3) спеціальну підготовку викладачів до роботи в умовах 

ступеневої освіти. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті упроваджено в освітню практику на 

основі: навчально-методичного комплексу для коледжу і університету, який 

включає оновлені навчальні плани, робочі програми з фахових дисциплін та 

практик, оновлені контрольні заходи, дистанційних спеціалізованих курсів 

«Ритміка і хореографія» та «Гімнастика з методиками викладання»; 

елементів дуальної освіти; Тренінгу адаптивності; створення адаптивного 

освітнього середовища, що передбачає проведення проєктної роботи в 

аудиторній (індивідуальні та групові міні- та моно-проєкти) і позааудиторній 

роботі (довготривалі, міжпредметні групові й індивідуальні проєкти; 

студентські творчі конкурси, наукові та спортивні заходи) та спеціальної 

підготовки викладачів фахових дисциплін. 

Результати експериментальної перевірки визначених організаційно-

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті (отримання статистично значущої 

різниці коефіцієнтів професійної готовності здобувачів вищої освіти ЕГ та 

КГ до та після впровадження педагогічних заходів) засвідчили про їх 

ефективність та доцільність подальшого упровадження. 

Ключові слова: фізична культура і спорт, майбутній фахівець фізичної 

культури і спорту, професійна підготовка, наступність, ступенева система 

освіти. 
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SUMMARY 

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

culture and sports in the system of multistage education. - Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of 

pedagogical sciences on the speciality 13.00.04 – the theory and methodology of 

professional education. - Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation raises the problem of professional training of future 

specialists of physical culture and sports in the system of multistage education. 

The definitive analysis of basic concepts of research, scientific approaches to 

understanding the essence of continuity of professional training of future 

specialists of physical culture and sports in higher education are carried out. 

Professional training of future specialists of physical culture and sports in 

the dissertation is understood as purposeful, scientifically and methodically 

substantiated process of formation of their attitudes and acquisition by them of 

professional knowledge, abilities and skills for the purpose of formation of 

theoretical, methodical and practical (physical) readiness for future professional 

competence. 

Its main properties are defined by continuity and multilevel, which at the 

formal level is manifested in the degree of the type «college – university», which 

is: integrates a large number of professionally oriented disciplines and practical 

training; accelerates the process of obtaining a specialty by students; provides for 

the coherence of curricula; allows you to combine professional activity with 

training, so it is characterized by continuity. 

The continuity of professional training of future specialists in physical 

culture and sports in the dissertation is determined by a special pedagogical 

phenomenon, the leading pedagogical principle, which provides organizationally, 

methodologically and psychologically sound construction of educational programs 

and educational process in general, provides systematic and logical sequence in 

teaching complex «From simple to complex», is based on the integration of 
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curricula, consistency of the content of academic disciplines, forms and methods of 

their teaching, and is aimed at consistently improving the readiness of students for 

their future professional activities, as well as their further professional training and 

development. 

It is established that the continuity of professional training of future 

specialists in physical culture and sports requires a set of organizational and 

pedagogical measures and is provided bilaterally, which is manifested in its 

structural organization: 1) the actions of the pedagogical system on management 

activity) and actually pedagogical (coordination of curricula and programs, forms 

and methods; improvement of forms and methods of professional training taking 

into account features and level of preparation of applicants of education, etc.) 

levels; 2) the actions of the individual as a subject of educational activity (the need 

for self-development, the desire and ability to change their activities, entering into 

its new conditions, the self-organization of educational activities). 

According to the results of the analysis of foreign and domestic experience 

of professional training of future specialists of physical culture and sports in higher 

education, its normative-legal provision, in the structure of their professional 

training of future specialists of physical culture and sports in the system «college-

university» such components as: value – motivational; personal; knowledge and 

skills. 

The effectiveness of professional training of future specialists in physical 

culture and sports in higher education for each of the components is determined by 

the following criteria: 1) motivational, covering professional motives, needs, 

values, awareness of the chosen profession and its role in it, the desire to 

effectively , continuation of professional training and professional development; 2) 

personality-adaptive, which reflects the development of adaptability of students as 

their integrative personal-professional quality, which primarily determines their 

ability to obtain professional education in higher education, as well as the 

development of other significant personal-professional qualities; 3) cognitive, 

which integrates professional knowledge as a result of theoretical training of 
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students in higher education and 4) activity, which characterizes the ability of 

future professionals to use theoretical knowledge in practical professional 

activities, and reflects the level of optimality of their physical health, physical 

fitness. 

Based on the basic provisions of methodological approaches (systemic and 

synergetic, anthropological, activity, competence, technological and personal), 

which became the principles of professional training of future specialists in 

physical culture and sports in higher education (general – continuity and degree, 

humanism, science, accessibility, interdepartmental, purposefulness, systematicity 

and consistency, differentiation and individualization, student-centeredness); 

special: integration (which is integrative, system-forming), coordination, unity of 

management and self-government, humanization, dialogue, diatropicity), 

developed author's structural model and defined organizational and defined , 

ensuring its success, namely: 1) ensuring the continuity of the content of 

professional training of future specialists in physical culture and sports at the level 

of college and university; 2) ensuring the continuity of forms and methods of 

professional training of future specialists in physical culture and sports at the level 

of college and university; 3) development of adaptability of students. 

Implementation of each of the organizational and pedagogical conditions 

involves: 1) adjusting the content of vocational education – coordination of 

humanitarian, socio-economic, natural, economic, professional and practical 

training in the system «college-university» by streamlining, optimizing and 

modernizing the content of disciplines and practitioner; 2) implementation of a set 

of forms and methods – introduction of interactive, problem, project forms and 

methods of teaching in classroom and extracurricular learning; introduction of 

distance specialized courses; implementation of Training of Adaptability; 

introduction of elements of dual education; creation of an adaptive educational 

environment and 3) special training of teachers to work in the conditions of higher 

education. 
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Theoretically substantiated and experimentally tested organizational and 

pedagogical conditions of professional training of future specialists in physical 

culture and sports in higher education are introduced into educational practice on 

the basis of: educational and methodical complex for college and university, which 

includes updated curricula, work programs in disciplines and practices, updated 

control measures, distance specialized courses «Rhythmics and choreography» and 

«Gymnastics with teaching methods»; elements of dual education; Adaptability 

training; creation of adaptive educational environment, which provides for project 

work in classroom (individual and group mini- and mono-projects) and 

extracurricular work (long-term, interdisciplinary group and individual projects; 

student creative competitions, scientific and sports events) and special training of 

teachers of professional disciplines . 

The results of experimental testing of certain organizational and pedagogical 

conditions of professional training of future specialists in physical culture and 

sports in higher education (obtaining a statistically significant difference in the 

coefficients of professional readiness of higher education EG and CG before and 

after the implementation of pedagogical measures) testified to their effectiveness 

and feasibility. 

Keywords: physical culture and sports, future specialist of physical culture 

and sports, professional training, succession, college-university. 
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ВСТУП 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зміни, що відбуваються у 

різних сферах життєдіяльності сучасного суспільства, процеси глобалізації та 

цифровізації зумовили нові вимоги до вищої професійної освіти, серед 

базових принципів якої на сьогодні визначаються: сприяння сталому 

розвитку суспільства, шляхом підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя; 

відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної 

підготовки майбутніх фахівців, а також наступності процесу здобуття вищої 

освіти (Закони України «Про вищу освіту» [135], «Про освіту» [136], 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [232], 

«Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [233]). Це, в свою чергу, 

спричинило оновлення вимог і до сучасної професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, метою якої є формування 

конкурентоспроможного фахівця, здатного успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність з реалізації фізкультурно-

оздоровчих програм у різних освітніх установах, фізкультурно-спортивних та 

спортивно-оздоровчих закладах. Крім того, - професійно розвиватися, 

здобувати новий професійний досвід (Національна стратегія з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація», Постанова Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2020 року» та ін.) [138]. Відтак, особливої 

значущості набуває вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті – узгодженості їх 

фахового передвищої та вищої освіти, що забезпечує наступність і 

неперервність їх професійного навчання та професійного розвитку на 

початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях.  
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Актуальність окресленої проблеми й необхідність її вирішення, крім 

того, зумовлені наявними суперечностями між:  

– усвідомленням суспільством необхідності модернізації вітчизняної вищої 

професійної освіти щодо її приведення до європейських ступеневих 

стандартів та домінуванням традиційного підходу до організації освітнього 

процесу на різних рівнях освіти; 

– нормативним визнанням наступності як одного з фундаментальних 

принципів вищої освіти, що забезпечує її якість (Закон України «Про вищу 

освіту» [135]), та неузгодженістю змісту освітньо-професійних програм 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на різних рівнях 

вищої освіти; 

– об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих фахівцях фізичної 

культури і спорту, здатних до успішної адаптації, постійного професійного 

розвитку в умовах неперервної освіти, та недостатньою спрямованістю 

змісту, форм і методів фахової підготовки на забезпечення її наступності. 

Здійснений аналіз наукових джерел дає підстави констатувати, що у 

сучасній педагогічній науці висвітлено окремі аспекти проблеми професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, а саме: принципи 

неперервної освіти (Б. Ананьєв [5], І. Бех [49], О. Глузман [90], 

С. Гончаренко [97], В. Кремень [173], Н. Ничкало [238] та ін); концептуальні 

положення дидактики вищої школи (В. Андрущенко [6], О. Гура [105], 

С. Сисоєва [315], Л. Сущенко [339] та ін.); сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методи підготовки у вищій школі (В. Беспалько [48], О. Пєхота 

[276], О. Савченко [305], Г. Селевко [308] та ін.); теоретичні і методичні 

засади професійної освіти майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

(Е. Вільчковський [68], Ю. Войнар [71], І. Гнатишин [92], А. Конох [166], 

Є. Павлюк [259], О. Міхеєнко [219], О. Тимошенко [347], M. Quennerstedt 

[399], H. Larsson [399], M. Tardif [403] та ін.); методичні засади формування 

їх професійної готовності та професійної компетентності (С. Волкова [76], 

О. Гауряк [85], М. Герцик [88], Є. Захаріна [138], А. Проценко [291], 
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Л. Сущенко [341] та ін.); теоретичні і методичні основи фізичного виховання 

(Б. Ашмарін [12], Н. Візітей [64] та ін.). 

Проблема наступності професійної підготовки майбутніх фахівців в 

цілому та фізичної культури і спорту у системі «коледж - університет» 

зокрема стала предметом наукових пошуків С. Батишева [45], І. Борисенко 

[56], Ш. Ганеліна [84], І. Гнатенко [91], К. Гнезділової [93], С. Гончаренко 

[96], С. Гуревича [108], К. Делікатного [117], О. Дубинчук [125], Ю. Куcтова 

[176], А. Кухти [179], А. Литвин [187], В. Мадзігона [196], В. Манько [202], 

Р. Маслюка [206], О. Мороза [222], Н. Ничкало [237], Р. Овезова [247], 

В. Паламарчука [263], О. Пінаєвої [278], Сіньцзюнь Лань [319], 

Д. Тхоржевського [353], Л. Тютюна [354], М. Савельєва [303], Л. Сущенко 

[340], Я. Цехмістер [369] та ін. 

Водночас, незважаючи на чисельність досліджень в зазначеній сфері, 

проблема наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті як в теоретичному, так і в практичному 

аспектах залишається малодослідженою. Окреслене коло науково-

практичних завдань розвитку вищої освіти в Україні разом з актуальною 

проблематикою сучасної науки зумовили вибір теми дисертації: «Професійна 

підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти».  

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Тема дисертації відповідає тематичному плану наукових досліджень 

Запорізького національного університету з наукового напряму «Теоретичні 

та методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, 

спорту і туризму» (державний реєстраційний номер 0115U004337). Тема 

затверджена вченою радою Запорізького національного університету 

(протокол № 4 від 19.11.2015). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

науковому обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують успішність професійної підготовки майбутніх фахівців 
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фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти «коледж-

університет». 

Відповідно до  мети поставлено такі завдання: 

– виявити й схарактеризувати теоретичні основи наукового розуміння 

сутності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій освіті; 

– розкрити сутність наступності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті як її визначальної ознаки і 

проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід її забезпечення; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують успішність професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті. 

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту.  

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у ступеневій 

системі освіти «коледж-університет». 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти «коледж-університет» залежить від упровадження 

таких організаційно-педагогічних умов: 1) забезпечення наступності змісту 

професійної підготовки на рівнях коледжу та університету; 2) забезпечення 

наступності форм і методів професійної підготовки; 3) цілеспрямованого 

розвитку адаптивності здобувачів освіти. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань, досягнення 

мети й перевірки гіпотези дослідження використовуються такі 

загальнонаукові методи:  

– теоретичні: аналіз, узагальнення і систематизація психолого-педагогічної, 

науково-методичної, спеціальної літератури, нормативних документів з 

проблеми дослідження; метод концептуально-порівняльного аналізу, метод 

структурно-системного аналізу; моделювання – для з’ясування сутності й 

обґрунтування структури, критеріїв, рівнів професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті;  

– емпіричні: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 

матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних 

програм – для визначення особливостей професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності розроблених організаційно-

педагогічних умов; 

– статистичних: метод середніх величин, критерій узгодженості Пірсона, t-

критерій Стьюдента, а також методи аналізу емпіричних даних за допомогою 

сучасних інформаційних технологій – для опрацювання та оцінювання 

отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

– вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено структурну модель та організаційно-педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти «коледж-університет», а саме: 1) забезпечення 

наступності змісту професійної підготовки на рівнях коледжу та 

університету, завдяки узгодженню гуманітарної, соціально-економічної, 

природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної 

підготовки шляхом раціоналізації, оптимізації та модернізації змісту 

навчальних дисциплін і практик; 2) забезпечення наступності форм і методів 

професійної підготовки завдяки запровадженню інтерактивних, проблемних, 
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проєктних форм і методів навчання в аудиторній та поза аудиторній роботі; 

введенню дистанційних спеціалізованих курсів, елементів дуальної освіти; 

3) цілеспрямованого розвитку адаптивності здобувачів освіти через 

запровадження Тренінгу адаптивності, створенню адаптивного освітнього 

середовища, спеціальну підготовку викладачів; 

– уточнено понятійно-категоріальний апарат досліджуваної проблеми 

(«професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту», 

«ступенева система освіти», «наступність») критерії та показники 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій освіті; 

– вдосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті шляхом 

узгодження, раціоналізації, оптимізації та модернізації змісту навчальних 

дисциплін і практик, форм і методів фахової освіти. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в освітній процес професійної 

підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання і спорт»: навчально-

методичний комплекс для коледжу і університету, який включає оновлені 

навчальні плани, робочі програми з фахових дисциплін та практик, оновлені 

контрольні заходи, дистанційні спеціалізовані курси «Ритміка і хореографія» 

та «Гімнастика з методиками викладання»; елементи дуальної освіти; Тренінг 

адаптивності; адаптивне освітнє середовище, що передбачає проведення 

проєктної роботи в аудиторній (індивідуальні та групові міні- та моно-

проєкти) і позааудиторній роботі (довготривалі, міжпредметні групові й 

індивідуальні проєкти; студентські творчі конкурси, наукові та спортивні 

заходи) та спеціальну підготовку викладачів фахових дисциплін. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження створюють основу для вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті. 
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (довідка № 01-10/182 від 30.01.2020), 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (довідка 

№ 10/17-243 від 03.02.2020), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/314 від 

04.02.2020), Запорізького національного університету (довідка № 47/0101-13 

від 10.02.2020), Економіко-правничого коледжу ЗНУ (довідка № 31-25/22-1 

від 14.02.2020), Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту (довідка № 01.05-01/20 від 18.01.2021). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Актуальные научные исследования в современном мире» 

(Переяслав Хмельницкий, 2017), «Innovations and modern technology in the 

educatuonal system: contribution of Poland and Ukraine» (Сандомір, 2017), 

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» (Гомель, 2017), «Научное обоснование 

физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по 

физической культуре, спорту и туризму» (Мінськ, 2017), «Inovatívny výskum 

v oblasti vzdelávania a sociálnej práce» (Сладковічово, 2017), «Проблеми та 

перспективи розвитку освіти» (Львів, 2017), «Сучасні тенденції розвитку 

науки» (Київ, 2017), «Современное образование: преемственность и 

непрерывность образовательной системы «школа-университет-предприятие» 

(Гомель, 2017), «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних 

єдиноборств» (Харків, 2018), ІІ міжнародній конференції «Інноваційні 

технології в науці та освіті. Європейський досвід» (Гельсінкі, 2018), ІІІ 

міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. 

Європейський досвід» (Амстердам, 2019).  

– всеукраїнських: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології» (Київ, 2017), «Теорія і практика смарт навчання у 
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професійній освіті» (Вінниця, 2017), «Актуальні проблеми в системі освіти: 

«загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – 

вищий навчальний заклад» (Київ, 2017), «Актуальні проблеми навчання і 

виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому 

просторі (Мукачево, 2018).  

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження 

викладено в  27 друкованих працях, з них; 7 – статті в наукових фахових 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз;  2 – 

статті в зарубіжних наукових виданнях;  16 – матеріали конференцій; 2 – 

методичні рекомендації.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 14 додатків 

на 82 сторінках, списку використаних джерел (406 найменувань). Дисертація 

містить 23 таблиці та 10 рисунків. Загальний обсяг роботи 350 сторінок 

(14,5 авт. арк), з них основний текст – 202 сторінки (8,4 авт. арк). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СТУПЕНЕВІЙ 

ОСВІТІ 

 

1.1. Дефінітивний аналіз базових понять дослідження 

 

Дослідження особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту неможливе без з’ясування змісту основних 

понять, а саме як-то: «професійна підготовка», «професія», «фах», «фізична 

культура», «спорт», «майбутній фахівець фізичної культури і спорту», 

«професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту», а 

також «наступність» та «ступенева система освіти». Адже у сучасній 

педагогічній науці ці поняття мають різні тлумачення, що ускладнює їх 

сприйняття та вимагає відпрацювання єдиного підходу до їх розуміння.  

Отже, базовим поняттям нашого дисертаційного дослідження є поняття 

«професійна підготовка», визначення сутності якого неможливо без 

з’ясування змісту таких категорій як «професія» та «фах». 

Щодо визначення поняття «професія», то у Державному класифікаторі 

професій це поняття трактується як «здатність виконувати подібні роботи, які 

вимагають від особи певної кваліфікації» [157]. Близьку думку висловлюють 

Є.  Зєєр [142], Е. Климов [158], Л. Мельникова [217], Н. Ничкало [237], 

В. Толочек [351], які розуміють означене як: вид, рід трудової діяльності 

людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань та 

практичних навичок, набутих в результаті фахової підготовки (Н. Ничкало 

[237]; навчання чи досвіду, що вимагає певних знань і трудових навичок і є 

джерелом існування (Л. Мельникова [217, с. 639]); діяльність, яка 

виконується за певну винагороду, моральне і матеріальне, що дає людині 

можливість задовольняти свої насущні потреби, що виступає необхідною 

умовою його всебічного розвитку (Е. Климов [158, с. 107]); характеристика 
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невеликого кола високостатусних видів професійної діяльності (Є.  Зєєр [142, 

с. 123]); єдина сфера соціальної діяльності її представників із загальним для 

них законодавчим оформленням (В. Толочек [350, с. 140]). 

Як своєрідну сукупність умінь, навичок, видів діяльності, особистих 

захоплень та зацікавлень людини, що служить джерелом заробітку, сприяє 

виявленню творчих здібностей і реалізації власних та суспільних устремлінь 

поняття «професія» розглядає М. Герцик [87, с. 84], а схильність до будь-

якого ремесла – Г. Цехмістрова [369, с.179]. 

У свою чергу В. Карандашев, О. Спіркін, Н. Пряжников вбачають 

професію як групу споріднених спеціальностей (Н. Пряжников [294, с. 68-

69]); форму зайнятості, що можлива тільки для освіченої людини, яка 

тримала знання в певній галузі (О. Спіркін [403]); наявність певної 

кваліфікації, досвідченість фахівця, психологічна придатність людини до 

справи; спільність людей, зайнятих певним родом діяльності (В. Карандашев 

[154]). 

 Отже, узагальнюючи тлумачення поняття (додаток А, таблиця А1), під 

поняттям «професія» розуміємо вид трудової діяльності, яка 

характеризується застосуванням людиною спеціальних знань, умінь та 

навичок, отриманих у відповідному закладі освіти, що дозволяє виконувати 

певні трудові функції за винагороду.  

 Унаслідок внутрішнього розподілу праці в рамках професії виникло 

поняття «фах» (спеціальність), яке має близьке значення з поняттям 

«професія», адже тлумачиться як «вид заняття, трудової діяльності, що 

вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування» (О. Спіркін 

[403], с. 570], «сукупність знань, навичок та умінь, набутих у результаті 

освіти, що забезпечують постановку та рішення певного роду професійних 

завдань», основний елемент структури змісту професійного навчання 

(С. Батишев [44, с. 146].  
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У нашому дослідженні термін «фах» розуміється нами у значенні 

необхідної для суспільства обмеженої галузі прикладання фізичних та 

духовних сил людини. 

Процес опанування людиною певною професією та фахом визначається 

у сучасній педагогічній науці через таку категорію як «професійна 

підготовка» (додаток А, таблиця А5). 

 Щодо змісту означеного поняття, то воно розглядається багатьма 

вітчизняними науковцями, такими як Н. Боритко [58], Ю. Войнар [71], 

Ю. Коваленко [160], В. Кременем [173],  Н. Ничкало [238] як: сукупність 

спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм 

поведінки, які забезпечують можливість успішної праці за обраною 

професією (В. Кремень 173, с. 390, Ю. Войнар [71, с. 262]); послідовність, 

що включає вибір  професії, самовизначення в ній, професійний 

саморозвиток (Н. Боритко [58, с. 41]); філософський, загальнокультурний, 

психолого-педагогічний освітній комплекс, адаптований до потреб 

діяльності, що спрямована на «особистісний розвиток і творчу 

самореалізацію кожного громадянина…, який навчається протягом усього 

життя» (Н. Ничкало [237]);  «систематична, цілеспрямована діяльність з 

отримання та вдосконалення знань, умінь, навичок у будь-яких видах 

навчальних закладів і шляхом самоосвіти» (Ю. Коваленко [160, с. 120].  

Проте, найчастіше під «професійною підготовкою» більшість 

науковців, серед яких Н. Болюбаш [54], Н. Волкова [75],  Н. Кузьміна [257],  

Т. Танько [343],  О. Спіркін [403], розуміють систему, а саме: професійного 

навчання, що має на меті прискорене набуття навичок, необхідних для 

виконання певної роботи, групи робіт (Н. Болюбаш [54, с. 223]; професійних 

знань, які утворюють: загальнокультурні, психологічні, педагогічні знання, 

знання з методики викладання предметів, виховної роботи, дидактики 

(Н. Волкова [76, с. 247]); знань у галузі своєї спеціальності для легкого 

оперування ними, логічного й послідовного викладу наукового матеріалу 

(Н. Кузьміна [209, с. 289]); знань, навичок, умінь і професійної готовності, 
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що визначається як суб’єктивний стан особистості (Т. Танько [343, с. 262]) та 

організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування в 

особистості професійної спрямованості знань, умінь, навичок та професійної 

готовності. (О. Спіркін [403]). Тобто, вирішальною є система набуття 

професійних знань і здійснення відповідних заходів. 

Важливим та таким, що ми будемо враховувати під час моделювання 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти є факт, що ця система здатна до саморозвитку, 

який характеризується специфічними закономірностями, єдністю змісту, 

цілей і засобів  (О. Мисечко [218]). 

Поруч з тим, у законодавчих актах та дослідженнях «професійна 

підготовка» також розглядається як процес, метою якого є підготовка до 

викладацької та аналітичної роботи, з широким методичним інструментарієм 

і компетенціями щодо здійснення диференційованого навчання (Р. Шнейдер 

[400, с. 69]), а кінцевою метою – формування  такої професійної якості як 

«готовність» (О. Глузман [90, с. 47]). Цей процес розглядається як: засвоєння 

й закріплення загальнопедагогічних і фахових знань, умінь, навичок, 

ознайомлення з передовим досвідом (Т. Осадча [252]), під час якого 

відбувається професійне становлення майбутніх спеціалістів (В. Семіченко 

[310]); здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю [311]; набуття особистістю суб’єктивного досвіду професійної 

діяльності, що дозволяє системно та цілісно сприймати дійсність і діяти на 

основі гуманістичних ціннісних орієнтацій (С. Сисоєва [316, с. 133]); 

формування певних особистісних новоутворень, які представляють 

професійно-педагогічну культуру та професійну компетентність (Н. Гузій 

[103]); формування рівня професійної компетентності особистості, достатнього 

для організації своєї професійної діяльності  (А. Конох [166, с. 48]). 

Здійснений аналіз наукових джерел дає нам підстави під поняттям 

«професійна підготовка» розуміти цілеспрямований процес здобуття 

особистістю знань, умінь і навичок з метою формування професійної 



 30 

компетентності до майбутньої професійної діяльності. Отже, саме за 

результатами професійної підготовки людина отримує певний статус, що і 

свідчить про її професійну компетентність – статус фахівця. 

Здійснений аналіз змісту даного терміну (додаток А, таблиця А2), дає 

нам підстави свідчити про те, що у більшості визначень науковців фахівцем 

визначається особа, яка:  професійно володіє знаннями, інструментарієм та 

навичками певного роду діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційного 

рівня (Ю. Нагірний [228, с. 13]); повно уявляє наукову картину своєї 

професійної діяльності, усвідомлює соціальну відповідальність, постійно 

дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє досягти нових цілей; 

має високий рівень особистої фізичної культури; навчається відповідно до 

вимог майбутньої професійної діяльності (А. Галагян [82] ). Відтак, поняття 

«майбутній фахівець» відображає рух людини до оволодіння професійними 

знаннями та вміннями, процес становлення її професійної компетентності. 

Важливим є те, що саме процес професійної підготовки забезпечує 

становлення майбутнього фахівця, формування в нього всього комплексу 

професійних якостей відповідно до вимог відповідного виду діяльності.  

Відтак, для з’ясування особливостей професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту вкрай важливим є визначення 

характеристик їх майбутньої професійної діяльності, що, у свою чергу, 

потребує уточнення змісту таких понять як «фізична культура» і «спорт». 

Результати здійсненого аналізу зазначеного термінологічного простору 

дають підстави стверджувати про його неоднозначність (додаток А, таблиці 

А3, А4). 

Так, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

поняття «фізична культура» декларується як діяльність «суб'єктів сфери 

фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності 

людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення 

здорового способу життя» [138, с. 1]. 
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За судженнями науковців така діяльність: задовольняє потреби в 

підготовці людини до праці, захисту Вітчизни, до інших форм 

життєдіяльності за допомогою її фізичних, біологічних сил і можливостей, 

шляхом оздоровлення та загартування (В. Видрін [79, с. 22]); спрямована на 

перетворення, вдосконалення людської природи засобами фізичних вправ 

(Е. Степаненкова [330, с. 6]), на фізичне вдосконалення людини (Ю. Ніколаєв 

[234, с.8]). Така діяльність, у розумінні Л. Лубишевої, цілеспрямовано 

здійснює вплив на процес фізичного удосконалення людини, що дозволяє 

забезпечити спрямований розвиток її життєво важливих фізичних якостей і 

здібностей (Л. Лубишева  [191, с.3]).  

Існує інша думка, відповідно до якої «фізична культура» визначається 

сукупністю: досягнень суспільства у створенні та використанні засобів 

удосконалення фізичного стану людей (С.  Присяжнюк [293]); спеціальних 

засобів, методів і умов спрямованого розвитку фізичної дієздатності підлітків 

і дорослого покоління. (А.  Демінський [119]); цілеспрямованого фізичного 

та духовного вдосконалення людини (Б. Шиян [378]); матеріальних і духовних 

цінностей суспільства в галузі фізичної досконалості людини (Е. Вільчковський 

[68, с. 4]); потреб, можливостей діяльності, відношень та інститутів, які 

базуються на розвитку фізичних якостей людини. (В. Столяров [333, с.78]);  

інтелектуального, соціально-психологічного, рухового компонентів 

(Л. Лубишева [191, с.10]).  

Поняття «фізична культура» ученими також розглядається як окрема 

галузь, сфера діяльності, яка задовольняє потреби суспільства у створенні 

фізичної готовності людини до різних форм її життєдіяльності  

(А. Гужаловський [80], і перш за все, до праці (В. Видрін [79, с. 6]). 

Небезпідставно фізичну культуру пов’язують з культурою і подають її як 

особливу і самостійну галузь (Б. Шиян [378, с.10]); частину культури 

суспільства (В. Видрін [80, с. 6]); найперший і базовий вид культури, який 

формується в людині (Н. Визитей [64, с.10]); унікальний феномен загальної 

культури (Л. Лубишева 190, с. 10). 
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З іншого боку, науковці Б. Ашмарін [12], О. Вацеба [61], М. Герцик 

[87], Ю. Ніколаєв [234] подають зміст цього поняття як процес діяльності 

людини щодо перетворення своєї фізичної (тілесної) природи  (Б. Ашмарін 

[12]), спрямований на підготовку людей до життя та праці шляхом виконання 

фізичних вправ, використання цілющих сил природи, особистої і громадської 

гігієни, певного раціонального побуту і праці (М. Герцик [87], М. Герцик,    

О. Вацеба 87, с. 12) та вирішення різних завдань засобами фізичного 

виховання, спорту, фізичної рекреації й рухової реабілітації (Ю. Ніколаєв 

[236, с. 8]). 

Також поняття «фізична культура» розглядається В. Бальсевич як 

складне суспільне явище, яке не обмежене розв’язанням  завдань  фізичного  

розвитку, а виконує й інші функції суспільства у сфері моралі, освіти, етики, 

зокрема: соціальну – виховання і підготовку людини до суспільно корисного 

життя;  інтегруючу – безпосередню  участь у колективній  діяльності  в  

інтересах суспільства; адаптаційну – пристосування до різноманітних видів 

трудової та інших видів діяльності; регулюючу – розвиток необхідних для 

суспільства фізичних навичок і вмінь; нормативну – закріплення 

раціональних норм діяльності;  інформаційну – накопичення культурної 

інформації, її поширення від покоління до покоління; естетичну – 

задоволення естетичних потреб особистості; біологічну – задоволення  

природних  потреб   людини,   покращення   її фізичного стану, забезпечення 

необхідного рівня дієздатності [40, с. 76].  

З огляду на означене, В. Бальсевич називає фізичну культуру містком, 

який дозволяє поєднати соціальне й біологічне в розвитку людини 41, с. 15. 

На зв’язку «між інтегральною індивідуальністю людини (в її соматопсихічній 

і соціокультурній єдності) та сутнісним змістом фізкультурної діяльності, що 

має внутрішню (ідеальну) і зовнішню (сприйнятливу – рухову) сторони» 

наголошує й Ю. Ніколаєв [235, c. 14].  

Отже, на підставі здійсненого аналізу наукових досліджень у галузі 

фізичної культури, під поняттям «фізична культура» розуміємо частину 
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загальнолюдської культури,  яка задовольняє потреби особистості у руховій 

активності, сприяє ефективному формуванню необхідних умінь та навичок, 

реалізації фізичних здібностей, оптимізації стану здоров'я і працездатності 

засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.  

Щодо самого поняття «спорт», то у сучасній науці можна виокремити 

три підходи щодо розуміння його змісту.  

Відповідно до першого, спорт ототожнюється з: діяльністю «суб'єктів 

сфери фізичної культури і спорту, що спрямована на виявлення та 

уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та 

іншій підготовці шляхом проведення спортивних змагань та відповідної 

підготовки до них» (Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [138, 

с. 1]); змагальною діяльністю людини і пов’язаною з нею видами діяльності 

(О.  Вацеба [61, с. 84], В.  Видрін [78, с. 22], А.  Демінський [119], 

Д.  Давиденко [111], Н.  Зволинська [141, с. 3], Л. Ільїчов [360]). Така 

діяльність, на думку вчених, має враховувати: 

– вік, стан здоров’я та рівень фізичного розвитку особи (О.  Вацеба [61, 

с. 84]);  

– спрямованість на підготовку до змагань (В.  Видрін [79, с. 22], Л. Ільїчов 

[360]) з урахуванням специфіки цілей, завдань, засобів і методів (В.  Видрін 

[80, с. 22]); 

– специфічні відношення, норми і досягнення (А.  Демінський [119]). 

У процесі такої діяльності, як зазначає Н.  Зволинська, людина 

визначає себе через іншого й іншого через себе [141, с. 3]. Її інтегральним 

результатом, на думку Д.  Давиденко, є спортивне досягнення, тісно 

пов’язане з проявом культури рухової діяльності спортсмена [111]. 

З іншого боку, відповідно до другого підходу, «спорт» розглядається 

як: частина фізичної культури: теоретико-методичними, практичними 

засадами подальшої підготовки найбільш здібних фізкультурників, основним 

видом діяльності яких на етапі онтогенезу стають видові тренувальні заняття 

та змагання, що спрямовані на досягнення високих спортивних результатів і 
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задоволення запитів суспільства (В. Івлєв [147, с. 60]); особлива сфера 

виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 

фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 

змагальної діяльності» [148, с. 1]; сукупність досягнень суспільства у справі 

використання сучасних засобів і методів спортивного тренування, спортивної 

науки, сучасних спортивних споруд, спортінвентарю й обладнання (М. Пітин 

[280]) для вдосконалення своїх фізичних якостей й рухових можливостей, 

зміцнення здоров’я та продовження творчого довголіття, протистояння 

небажаним впливам на організм сучасного виробництва й умов 

повсякденного життя (Ж. Холодов [365]).  

Відповідно до третього підходу, як і фізичну культуру, так і спорт, 

науковці вважають суспільним явищем, а саме: складовим елементом 

культури суспільства, одним із засобів і методів всебічного розвитку людини, 

зміцнення її здоров’я і підготовки до трудової і творчої діяльності (М. Герцик 

[88]), котрому притаманні різноманітні соціальні функції, як змагальна, 

виховна, оздоровча й рекреаційно-культурна, виробнича, пізнавальна, 

видовищна, економічна, функція підвищення фізичної активності, функція 

поліпшення взаєморозуміння між народами та державами (Б. Шиян, В. 

Папуша [378]. Спорт заснований на: використанні фізичних вправ і 

спрямований на досягнення найвищих результатів, розкриття резервних 

можливостей і виявлення граничних рівнів організму людини в руховій 

активності (В. Видрін, Б. Зиков, А. Лотоненко [79]); школі виховання 

здібностей, необхідних в сфері рухової діяльності, соціальному інституті 

пізнання умов, засвоєння і вдосконалення засобів, форм і способів 

переміщення в просторі (Р. Сіренко [320]); культурі людства, яка має свої 

духовні та матеріальні цінності (А. Лук’янов [193]).  

Водночас вчені А. Лук’янов і Н. Мазов, розглядаючи спорт як 

соціально-ціннісну систему та виходячи із соціально-філософської 

інтерпретації даного феномена, підкреслюють його негомогенність. Означене 

дає підстави для виокремлення чотирьох моделей сучасного спорту. Першою 
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є експресивна модель спорту як соціально-ціннісної системи, для якої 

характерні нормативні показники, як «задоволення», «радість», «колективні 

дії» тощо. Другою є «модель змагання», для якої найвищими цінностями 

виступають змагання, досягнення, перемога тощо. Відповідно до третьої, 

«комерційної моделі», спорт є шоу, видовищем. Спортивні видовища за 

останні десятиліття бурхливо розвивалися і настільки глибоко ввійшли в 

суспільне життя, що соціально-ціннісна система спорту вже не уявляється 

без них. Четверта, «функціональна» модель спорту, виходить з того, що всі 

цінності, отримані людьми з реальних умов їх життя, функціональні 

властивості предметів розкрито суб'єктом у процесі практичного 

використання предмета. Функціональна модель спорту підкреслює 

інструментальний характер спорту і спортивної діяльності [193, с. 172–173]. 

Специфіка спорту має прояв у високій мотивації, що дозволяє 

піддавати себе багаторічним щоденним фізичним та психічним 

навантаженням для досягнення перемоги на змаганнях;  у видовищі, яке 

залучає  на стадіони, до телеекранів, у кінозали численну аудиторію 

прихильників, що переживають, активно виражають свої симпатії та 

антипатії спортсменам та командам; у практичності; у можливості реалізації 

досягнутого рівня фізичного та психічного розвитку в багатьох інших сферах 

діяльності людини (А. Стрілець [335]).   

Отже, спорт представляє собою складне багатофункціональне явище. 

Він є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення 

та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних 

вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки у змагальній діяльності. 

Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної 

культури  серед населення, особливо серед молоді, а, отже, спорт можна 

розглядати як потужний засіб для формування гармонійної особистості. 

Таким чином, на основі здійсненого аналізу наукових джерел, під 

поняттям «спорт»  розуміємо невід’ємну частину фізичної культури, 

складову загальнолюдської культури, яка спрямована на розвиток та 
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вдосконалення фізичних здібностей людини під час регулярних тренувань, 

підготовки, організації та проведенні змагальної діяльності.  

З огляду на викладене підкреслюємо, що дослідження змісту фізичної 

культури і спорту окремо одне від одного є неможливим. 

Отже, фізична культура і спорт – це та сфера, яка в значній мірі 

забезпечує фізичне і моральне здоров'я населення, підтримує працездатність і 

конкурентоспроможність людини на ринку праці, а відтак, сприяє 

підвищенню якості людських ресурсів національної економіки. При цьому, 

фізкультура спрямована, перш за все, на зміцнення здоров'я, а спорт – на 

отримання максимального змагального результату і спортивних нагород. 

Зауважимо, що зміна освітньої парадигми передбачає побудову 

педагогічної освіти таким чином, щоб забезпечувалося індивідуальне 

особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця фізичної культури 

і спорту. Саме особистісний рух до професійного становлення дає 

багатовекторність ціннісного самовизначення. Поєднання професійного 

становлення і особистісного розвитку передбачає всебічне розкриття 

здібностей, підвищення активності (не тільки фізичної або спортивної), та 

самореалізації професійної компетентності фахівця фізичної культури та 

спорту.   

Здійснений аналіз наукових джерел та з’ясування змісту таких 

категорій як «професійна підготовка», «майбутній фахівець», а також 

«фізична культура і спорт», таким чином, створюють підґрунтя для 

визначення сутності такого терміну як «майбутній фахівець культури і 

спорту». 

Отже, майбутній фахівець фізичної культури і спорту, в наукових 

працях розглядається як особистість, яка:  

– цілеспрямовано здобуває у закладах вищої освіти кваліфікацію 

(Н. Мацкевич [215],  Л.П. Сущенко [340]) відповідно до певного освітньо-

кваліфікаційного рівня в процесі спеціально організованої освітньої 

діяльності, спрямованої на підготовку до подальшої професійної діяльності 
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щодо підтримки відповідного рівня фізичної культури населення або 

досягнення вищих спортивних результатів на олімпійській, світовій чи 

регіональній аренах у командному чи індивідуальному вимірах (Н. Мацкевич 

[215], Л.П. Сущенко [340]), а також для навчальної, виховної та оздоровчої 

діяльності з різними групами населення», й успішної роботи в усіх ланках 

спортивного руху з урахуванням сучасних вимог ринку праці (Л. П. Сущенко 

[341, с. 41]);  

– має організаторські якості, звертає першочергову увагу на оптимальний 

морально-психологічний клімат (Л. Волков [74, с. 44]);  

– ефективно функціонує у галузі фізичної культури і спорту (О. Куц, 

М. Третьяков, І.  Лапичак [181]);   

– розвиває професійно-педагогічні здібності (Е. Вільчковський [69, с. 307]);  

– досягає готовності до виконання різних елементів організаційної, 

аналітичної, фізичної роботи в умовах подальшої професійної діяльності 

(Д. Матущак  [207, с. 46]);  

– володіє інформаційною культурою майбутнього фахівця (В. Мартиненко 

[204, с. 111]) професійно підготовлена до фахової діяльності, має професійну 

компетентність (Т. Однолеток [249, с. 108]);  

У нашому дослідженні поняття «фахівець фізичної культури і спорту» 

використовуємо у значенні висококваліфікованого спеціаліста зі 

сформованим творчим, проєктно-конструктивним і духовно-особистісним 

досвідом, набутим у процесі професійної підготовки, затребуваний на ринку 

праці, конкурентоздатного та здатного забезпечити надання якісного 

педагогічного різноманіття фізкультурно-оздоровчих програм у різних 

освітніх установах, фізкультурно-спортивних та спортивно-оздоровчих 

закладах. 

У такому випадку, професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту у вищій школі є процесом становлення їхньої особистості, 

формування загальної і професійної культури, готовності до професійної 

діяльності як передумови їх професійної компетентності. 
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 Небезпідставно вчений І. Гринченко стверджує, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців фізичної культури має враховувати нові 

умови, які з’являються завдяки сучасним міжнародним та державним 

вимогам до підготовки фахівців даної галузі. Тому, майбутніх фахівців 

фізичної культури він розглядає як особистості, які вмотивовано здобувають 

кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в 

процесі спеціально організованої навчальної діяльності в умовах 

упровадження інноваційних технологій у закладах вищої освіти для 

забезпечення в подальшій професійній діяльності здорового способу життя 

школярів [101, с. 103-107].  

Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

системі вищої освіти, як зазначають більшість українських та зарубіжних 

дослідників (додаток А, таблиця А6), є складною і багатогранною. Вона 

базується на таких загальноприйнятих принципах: 

– безперервності освіти (злиття базової та подальшої підготовки до трудової 

та суспільної діяльності в єдиний, цілісний освітній процес, який сприяє 

формуванню стійкого інтересу й потреби в постійному поповненні знань та 

удосконаленні практичних умінь і навичок); 

– інтегративності (планування безперервного процесу підготовки, що 

відбувається по висхідній лінії як інтегративне ціле відносно самостійних 

складових); 

– фундаменталізації (полягає в широті та ґрунтовності, які забезпечують у 

перспективі професійну мобільність фахівця, розширюють його професійну 

компетентність, формують готовність до оперативного реагування на 

можливі зміни у сфері професійної діяльності); 

– гуманізації (перенесення уваги із засобів професійної підготовки (методів, 

форм, способів) на суб’єкт професійної підготовки (студента), врахування 

особистісних цілей і інтересів студентів, наповнення гуманістичним змістом 

навчальних дисциплін, застосування активних методів і форм навчання, де 
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оволодіння знаннями здійснюється в процесі пошуку істини, зіткнення 

думок, поглядів, позицій, розвитку самоконтролю і самооцінки студентів); 

– самостійності (можливість студентів самим визначати траєкторію 

оволодіння професією; наявність пізнавальної задачі та способу її 

розв’язання без прямої допомоги з боку викладача або з мінімальним його 

втручанням, при цьому самостійна діяльність студента завжди спрямована на 

перехід від способу відтворення до принципово іншого – творчого вирішення 

завдань) [229, с. 9]. 

Професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

притаманні специфічні ознаки її результату, серед яких: 

– особиста рухова компетентність у гімнастиці, легкоатлетичних 

дисциплінах, рухливих та спортивних іграх, плаванні; 

– педагогічна компетентність – вміння розробляти  програми з фізичного 

виховання для учнів шкіл, програми з окремих спортивних дисциплін для 

студентів;  

– комунікативна компетентність – створення та підтримання ефективного 

середовища навчання; 

– науково-дослідницька компетентність – високий рівень компетентності 

знань з предмету та методик викладання [229]. 

 Ґрунтуючись на дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців 

(О. Гура та ін.) результатом професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту визначаємо готовність до їх майбутньої 

професійної діяльності. При чому саму готовність ми розглядаємо 

особливим станом мобілізації різних систем людини, які забезпечують 

виконання певної діяльності [128, с. 137]. Оскільки готовність до професійної 

діяльності є передстаном, передумовою професійної компетентності, то її 

структура відповідає структурі професійної компетентності фахівців фізичної 

культури і спорту, складається з теоретичного, методичного та практичного 

(фізичного) компонентів.  
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Отже, на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних науковців 

(додаток А, таблиця А6), зокрема освітніх програм, уточнюємо поняття 

«професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту» як 

науково та методично обґрунтований процес формування їх ставлень та 

здобуття ними професійних знань, умінь і навичок з метою формування 

теоретичної, методичної та практичної (фізичної) готовності до майбутньої 

професійної діяльності як передумови їх професійної компетентності.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

системі вищої освіти відбувається поступово та характеризується такими 

властивостями як безперервність та багаторівневість, що, як зазначають 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, характеризується: постiйним творчим 

розвитком і вдосконаленням кожної людини протягом усього життя [129, 

с. 582]; цілеспрямованим засвоєнням людиною знань, формуванням способів 

пізнання, досвіду творчої діяльності [232]; врахуванням освітнього 

(загального і професійного) потенціалу особистості упродовж усього життя 

[129]; накопиченням та оновленням знань з підвищенням освітнього рівня 

або ступеня кваліфікації та отриманням освіти для зміни сфери діяльності; 

задоволенням потреб особистості, що розвивається, і суспільства в освіті 

(В. Ледньов [185, с.66]); наявністю послідовного і взаємозалежного ланцюга 

завдань протягом усього процесу навчання (Г. Ділян [258, с. 24]); 

розгортанням конкретно-історичних потреб людини в освітніх послугах, які в 

тій чи іншій мірі забезпечують і реалізацію життєвих планів особистості 

(С. Батишев [45]); зближенням національних систем, знаходженням і 

розвитком у них загальних універсальних концептів і компонентів 

(П. Давидов [113, с. 170]); умінням інтегрувати отримані знання і творчо 

застосовувати їх у мінливих життєвих ситуаціях (Г. Холодний [364, с. 194]); 

На формальному рівні безперервність та багаторівневість 

забезпечуються ступеневістю самої системи освіти – вітчизняна освіта є 

ступеневою освітою, що характеризується такими ознаками. 
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Освіта в Україні, відповідно до ст.10 Закону України «Про освіту»,  має 

структуру європейського типу [136] (таблиця 1.1).  

Як видно з таблиці, кожен українець протягом життя має можливість 

безперервно продовжувати свою освіту на різних рівнях. Існує чимало  

Таблиця 1.1 

Структура системи освіти України 
Види освіти Освітні рівні 

Дошкільна дошкільна освіта 
повна загальна середня початкова освіта 

базова середня освіта  
профільна середня освіта 

Позашкільна  
Спеціалізована  
професійна (професійно-
технічна) 

перший (початковий) рівень професійної (професійно-
технічної) освіти; 
другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) 
освіти; 
третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) 
освіти 

фахова передвища фахова передвища освіта 
Вища початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 
другий (магістерський) рівень вищої освіти; 
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої 
освіти; 
науковий рівень вищої освіти. 

післядипломна (та освіта 
дорослих) 

 

моделей вертикальної інтеграції різних рівнів, за допомогою яких 

вирішуються проблеми неперервної освіти, а саме: «школа-коледж», «школа-

університет», «коледж-університет» тощо. В рамках кожної моделі можлива 

реалізація декількох освітніх програм. Найбільший інтерес для нашого 

дослідження представляє модель «коледж-університет». На нашу думку, 

ефективно організоване поєднання освітніх програм вказаної моделі 

допоможе комплексно вирішити широкий спектр завдань в загальній системі 

професійної підготовки фахівців. 

Для нашого дослідження цінними є думки науковців щодо системи 

безперервної багаторівневої педагогічної освіти, яка характеризується: 

вертикальною і горизонтальною цілісністю освітнього процесу; орієнтацією 
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на поступове формування і збагачення творчого потенціалу особистості 

(Н. Кошкіна [170]); безперервністю та усуненням адміністративних розривів 

між окремими ланками освіти (Л. Петерсон [275]); неперервністю процесу 

перетворення студента у фахівця (Н. Рідей [298]); єдністю у виробленні та 

реалізації цілей і завдань на рівнях вищої і середньої спеціальної освіти; 

адаптивністю, гнучкістю і динамічністю (Н. Щепеткова [381, с. 189]); 

забезпеченням фундаментальності, послідовності, систематичності і 

наступності у всіх її ланках (С. Сисоєва, Н. Батечко [314, с. 287] ); 

направленістю усіх ланок освіти на всебічний гармонійний розвиток освіти, 

створенням умов для такого розвитку (Б. Гершунський [89]); здобуттям 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) 

вищої освіти (В. Кремень [173]) (додаток А, таблиця А7). 

Таким чином, в контексті вищезазначеного, можемо припустити, що 

важливим у системі ступеневої освіти є створення навчально-наукових 

комплексів для забезпечення подолання проблем, що гальмують загальний 

розвиток освітніх процесів в Україні в цілому. Серед таких проблем – 

незбалансованість за рівнями і напрямами підготовки спеціалістів; низький 

загальний рівень освіти населення; відсутність правової, нормативної бази 

договірної підготовки фахівців, що фактично призводить до невиконання 

необхідних договірних зобов’язань; відсутність у центрального органу 

управління освіти – МОН України – можливості регулювати контрольні 

показники прийому на перший курс закладів вищої освіти, що стає причиною 

дублювання підготовки з окремих спеціальностей [282, с. 16-29].   

Отже, Законом України «Про вищу освіту» (п. 6 ст. 27) передбачено, 

що заклади вищої освіти можуть утворювати навчальні, навчально-наукові та 

навчально-науково-виробничі комплекси [135]. Зауважимо, що сьогодні за 

допомогою навчальних комплексів, зокрема системи «коледж-університет» 

здійснюється ефективна професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 

виховання і спорту. Така система характеризується: наскрізними 

навчальними планами і програмами; ефективним й раціональним 
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використанням науково-педагогічних кадрів, навчально-методичної, 

лабораторної і виробничої бази, соціальної інфраструктури; апробацією та 

використанням результатів наукових досліджень, зв’язком науки, освітньої 

практики і виробництва [272, с. 3]; відносно автономними спадкоємними 

рівнями професійної освіти, що об’єднані загальною метою підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста (Н. Щепеткова [381, с. 76]); 

раціоналізацією навчально-методичної бази, а саме поширенням 

інтегрованих навчальних планів та програм психолого-педагогічної 

підготовки за різними освітніми кваліфікаціями, ініціюванням до об’єднання 

зусиль вищих педагогічних закладів освіти різних рівнів акредитації з метою 

уникнення дублювання напрямів, спеціальностей, збереженням належної 

матеріально-технічної бази в умовах загального реформування і 

становленням національної освітньої системи (Н. Денисова [120, с. 71]) 

(додаток А, таблиця А8). 

Усередині системи створюються соціально-організаційні умови 

забезпечення процесу професійної підготовки: реалізація особистісно 

зорієнтованого навчання надає широкі можливості для  вибору спеціалізації, 

а   система комплексу дозволяє здійснювати управління освітнім процесом на 

високому рівні. Головне призначення комплексу – розширити і поглибити 

науково-методичне забезпечення системи безперервної багаторівневої освіти. 

В умовах  функціонування  таких  комплексів з’являються реальні 

можливості продуктивної реалізації ідей багаторівневості, варіативності, 

безперервності,  гнучкості  системи  професійної підготовки педагогічних 

кадрів, наближення її до потреб сфери освіти й особистості. 

 Ураховуючи здобутки вітчизняних педагогів Н. Денисової [120], 

М. Дідовика [123], А. Загороднього, В. Павлиш, Л. Пилипенка [133], 

М. Осадчого [254], О. Чепки [371], основними завданнями ступеневої освіти 

за типом функціонування комплексу «коледж-університет» виокремлюємо: 
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– створення педагогічної системи, що забезпечує багаторівневу неперервну 

освіту та наступність усіх ланок професійної підготовки в умовах навчальних 

комплексів; 

– реалізацію освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, 

методичну; 

– об’єднання зусиль для вирішення актуальних проблем удосконалення 

безперервної багаторівневої освіти; 

– формування єдиного підходу до підготовки фахівців у системі 

багаторівневої освіти на основі державних освітніх стандартів середньої та 

вищої професійної освіти; 

– створення умов для гнучкої переорієнтації згідно зі змінами у сучасному 

суспільстві, що забезпечує оптимальне співвідношення між кількістю 

підготовлених фахівців і потребами ринку праці; 

– зміцнення конкурентоспроможності підготовлених фахівців з усіх напрямів 

на сучасному ринку освітніх послуг; 

– упровадження спеціальних освітніх програм, сучасних технологій, 

передового досвіду в освітній процес, удосконалення його навчально-

методичного забезпечення, скорочення термінів здобуття повної вищої 

освіти; 

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і поліпшення 

кадрової ситуації у закладах вищої освіти І–ІІ ступенів. 

На переконання вітчизняного науковця М. Пікули, суттєвою перевагою 

функціонування навчального комплексу є підвищення рівня якості знань 

студентів. Цей факт пояснюється попередньою підготовкою в межах ЗВО 

нижчого рівня, яка сприяє кращому і глибшому засвоєнню знань під час 

навчання у ЗВО вищого рівня. Випускники комплексів мають вищі адаптивні 

здібності до швидких змін в умовах ринку, краще підготовлені до 

організаційно-управлінської діяльності [277, с. 91]. 

Для моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій системі освіти важливими є тенденції 
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розвитку комплексу «коледж-університет», які обґрунтовані вітчизняною 

вченою Н. Денисовою. Це:  

– ініціювання до об’єднання зусиль закладів вищої освіти різних рівнів 

акредитації з метою уникнення дублювання напрямів підготовки та 

спеціальностей, збереження належної матеріально-технічної бази в умовах 

загального реформування і становлення національної освітньої системи;  

– нормативне забезпечення діяльності багатопрофільних навчальних, 

навчально-науково-виробничих комплексів як однієї з форм інтеграції різних 

рівнів освіти; узгодження категорійного апарату;  

– активізація роботи комплексів щодо поширення ступеневої освіти, 

приведення у відповідність особистісних потреб із запитами ринку праці та 

реальними бюджетними можливостями регіонів держави; 

– поширення інтегрованих планів та програм професійно-педагогічної 

підготовки за різними освітніми кваліфікаціями, якісне поліпшення 

кадрового складу, стимулювання потенціалу закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації та студентського контингенту перших курсів закладів вищої 

освіти ІІІ – IV рівнів акредитації [120, с. 65–68]. 

Зауважимо, що ступенева система освіти забезпечує диференційований 

(у залежності від змісту майбутньої професійної діяльності, кваліфікації, 

індивідуальних можливостей студента тощо) та інтегрований (координація 

різних типів навчальних закладів, установ та організацій) підходи до 

формування освіти.  

Отже, спираючись на результати здійсненого аналізу наукової 

літератури з проблеми функціонування комплексу «коледж-університет» в 

системі ступеневої освіти, доходимо висновку, що під ступеневою освітою 

доцільно розуміти таку освіту, визначальними ознаками якої є такі - вона: 

– інтегрує велику концентрацію професійно орієнтованих дисциплін і 

практичної підготовки;  

– прискорює процес отримання фаху;  

– передбачає взаємоузгодженість навчальних планів;  
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– забезпечує формування конкурентоспроможного фахівця;  

– забезпечує розвиток адаптивності здобувачів освіти; 

– дає змогу поєднувати професійну діяльність з навчанням. 

 Таким чином, на основі аналізу першоджерел, можемо зробити 

висновок, що стрижнем професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті є формування їх готовності до 

професійної діяльності як передумови професійної компетентності із 

забезпеченням наступності між цими ланками освіти як особливої 

інтегральної властивості. 

Отже, розглянемо сутність цієї категорії. 

Загальнонаукова категорія «наступність» має об'єктивний і загальний 

характер, проявляючись у природі, суспільстві і пізнанні. Сучасний стан 

наступності у навчанні характеризується різнобічністю охоплення питань і 

неоднозначністю тлумачення окремих понять у даній понятійній сфері 

(додаток А, таблиця А9).  

Відповідно до академічного тлумачного словника української мови 

(URL: http://sum.in.ua/s/nastupnistj), наступність є переходом чого-небудь від 

попереднього до наступного, безперервним проходженням предметів, явищ і 

т. ін. одного за другим.  

Наступність, зважаючи на її багатоаспектність, завжди була предметом 

філософських та психолого-педагогічних досліджень, є фундаментальною 

науковою категорією. Розкриттю сутності феномена наступності в освіті  

присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, таких як  

В. Безпалько [48], Б. Гершунський [89], С. Гoнчаренко [98], М. Махмутов 

[208], А. Сманцер [328] та ін. Проте до сих пір він залишається одним з 

багатозначних та таких, що вимагає наукового уточнення. 

 Комплексний підхід до питання наступності професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як педагогічної проблеми 

розглянемо у п. 1.2 дослідження. 
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1.2. Сутність наступності у професійній підготовці майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту  

 

Передусім зазначимо, що наступність у філософському розумінні є 

атрибутом процесів розвитку, поступовою зміною певного стану завдяки 

механізмам формування, розвитку, заперечення. У філософському 

трактуванні поняття наступності дуже часто аналізується у зв’язку з 

поняттям повторюваності. І якщо повторюваність означає дискретність, 

неперервність, повне або часткове повернення до раніше пройденого, то 

наступність відображає як неперервність, так і перервність, як повернення 

назад, так і відтворення минулого на якісно іншому рівні [300]. 

Як зазначають сучасні філософи, наступність є філософським поняттям, 

що відображає важливий тип взаємозв’язку між різними якісними станами 

дійсності, що розвивається і визначає єдність збереження, відтворення та 

модифікації певного змісту системи, що заперечується [144]. 

Наступність є законом функціонування всіх спеціально організованих, 

керованих процесів, оскільки саме вона забезпечує поступовий прогресивний 

розвиток.  

Як філософська категорія, вона підкреслює необхідність перенесення у 

процесі розвитку видозмінних у відповідності до нових умов окремих ознак 

та аспектів попередньої стадії об’єкта, що розвивається в його нову стадію та 

відкидання його застарілих ознак та сторін, як таких, що не відповідають 

новим обставинам розвитку. Отже, наступність забезпечує те, без чого 

неможливий подальший розвиток, а саме: включення в нове елементів змісту 

минулого, що не втратили свою життєвість в нових умовах та здатні 

забезпечити розвиток. 

Важливо підкреслити те, що відповідно до філософському розумінню 

наступності, вона має декілька типів (за Е. Баллером  [38]):  

1) однорівнева наступність – виявляється у кількісних змінах у межах 

одної, відносно стійкої якості;  
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2) різнорівнева наступність – виявляється на різних рівнях та пов’язана з 

якісними змінами, що забезпечують прогрес; 

3) інволюційна наступність, що характеризує регресивні зміни. 

Узагальнення філософських поглядів на сутність зазначеного поняття 

дає змогу стверджувати, що наступність є філософською категорією, що 

визначає закономірні зв’язки між етапами розвитку дійсності, коли певний 

зміст, структура та функції однієї системи повторюються, вилучаються 

та розвиваються в іншій системі на якісно новому рівні. 

Відтак, наступність є процесом, що забезпечує розвиток суб’єкта 

освіти, завдяки зміни пропорцій та змісту компонентів освіти, що 

формуються, розвиваються та заперечуються при переході від одного рівня 

неперервної освіти до іншого рівня в контексті соціокультурної дійсності. На 

цьому робиться акцент у психологічних дослідженнях цього феномену. Так, 

С. Рубінштейн зазначав, що наступність – це зв'язок між ступенями розвитку 

особистості: певна стадія розвитку виростає із попередньої, яка, в свою 

чергу, є умовою для наступної стадії. Таким чином, наявний рівень розвитку 

особистості є передумовою для засвоєння нових знань і способів діяльності 

[301, с.275]. О. Брушлінський сутність наступності психічного пояснює так: 

результати діяльності людини втілюються не лише у створених об'єктах, а й 

у ній самій, відповідно дійсний психічний розвиток виступає одночасно як 

продукт попередньої діяльності й як внутрішня умова наступної, більш 

складної діяльності [59]. За О. Леонтьєвим наступність виявляється у 

неперервності різних етапів або форм навчання, що має призвести до єдиної 

організації цих етапів або форм в рамках цілісної системи освіти [186,  

с. 215]. Науковець А. В. Давидов наголошував на тому, що наступність є  

визначальною умовою цілісності педагогічного процесу, завдяки якій кожна 

дитина доводиться до певного рівня соціальної зрілості і засвоює суспільно 

необхідні здібності [112].  

Результати аналізу нормативно-правових документів, а також історико-

педагогічної літератури свідчать, що існують два основних підходи до 
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визначення поняття «наступність», а саме розгляд його як: 1) певного явища, 

зв’язку та 2) певного принципу.   

Так, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

вбачає наступність у «зв’язку і правильному співвідношенні між частинами 

навчального предмета на різних ступенях його вивчення» [232]. Подібної 

позиції дотримується український вчений В. Давидов, який дефініцію 

«наступність» розглядає як збереження у всякому викладанні зв'язку, що 

якісно відтворюється на різних стадіях навчання [113, с. 64].  

Зазначимо, що більшість науковців розглядають «наступність» саме як 

зв’язок, зокрема «між різними  етапами  або ступенями  буття  і  пізнання,  

сутність  якого  полягає  у  збереженні  тих  чи  інших елементів  цілого  або 

окремих  сторін  його  організації  при  зміні  цілого  як  системи, тобто при 

переході з одного стану в інший» (Є. Баллер [38, с. 15-16]);  «між різними 

станами реальності, що полягає в єдності збереження, відтворення та 

модифікації граничного стану з заперечувальної системи» (А. Зеленков  [144, 

с. 21]); «між минулим, сучасним та майбутнім, що дозволяє поєднувати нові 

форми і способи діяльності зі старими, здійснювати заміну їх більш 

досконалими, знаходити нові методи та засоби» (К. Делікатний [117, с. 5]); 

«взаємозв’язок та узгодженість у змісті, організаційно-методичному 

забезпеченні навчального процесу на різних етапах і щаблях навчання» 

(М. Вашуленко [62, с. 1]); «між ступенями і етапами навчально-виховного 

процесу, що здійснюється при переході від одного уроку до наступного, від 

одного року навчання до наступного» (С. Гончаренко [97, с. 227]); «між 

етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на 

кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі 

елементи і характеристики попередніх етапів» (М. Кондаков [172, с. 229]); 

«між дошкільним і шкільним навчанням, в роботі вчителів початкових 

класів, середньої і старшої ланки школи, взаємозв'язок викладання різних 

навчальних предметів» (К. Золотар [145, с. 114]);  «міжпредметних та 

міжциклових зв’язків» (А. Батаршев [43, с. 22]; І. Чічканова [372, с. 43]). 



 50 

Таким чином, у визначенні поняття «наступність» чітко простежується 

змістовий зв'язок між етапами певного процесу як системи. 

Інші вчені розуміють поняття «наступність» як принцип. Зауважимо, 

що вперше дане поняття у значенні дидактичного принципу, який 

«забезпечує цілісність та системність знань» [84, с. 93] науково обґрунтовано 

та визначено професором Ш. Ганеліним. Важливим у контексті дослідження 

є наголошення на такій характеристиці як системність. Більш широке і повне 

визначення наступності, як загально-педагогічного принципу, запропонували 

вчені В. Мадзігон [196, с.11], О. Мороз [223‚ с. 10], наголошуючи на тому, 

що він має поступово-висхідний (вилкоподібний) характер розгортання 

освітнього процесу у відповідності зі змістом‚ формами і методами роботи 

при обов’язковому обліку якісних змін‚ які відбуваються в особистості учнів 

і студентів.  

Дослідник А. Сманцер поняття «наступність» розглядає як 

багаторівневе, тобто як принцип, з одного боку, а з іншого, – як зв’язок між 

старим і новим у розвитку особистості, забезпечує послідовний перехід 

кількісних змін у якісні: оновлення минулого досвіду, знань, їх 

переосмислення і розвиток у всіх сферах життя і діяльності школярів і 

студентів, з неминучою зміною міри кожного ступеня навчання [327], 

старого в новому, минулого в сьогоденні в інтересах майбутнього 

(М. Зав’ялова [132, с. 111]). 

Як стверджує С. Гончаренко, наступність у навчанні є послідовністю і 

системністю у розміщенні навчального матеріалу, зв’язком та узгодженістю 

ступенів і етапів навчально-виховного процесу; вона здійснюється від одного 

заняття до іншого, від одного року навчання до іншого. Досягнення 

наступності, на чому акцентує увагу науковець, забезпечується методично та 

психологічно обґрунтованою побудовою програм, підручників, дотримання 

послідовності від простого до складнішого в навчанні та організації 

самостійної роботи учнів і взагалі всією системою методичних засобів [96].  



 51 

Інші вчені надають специфічного тлумачення поняттю «наступність» 

та розглядають його як: розвиток у часі системи знань учнів у процесі 

навчання їх основам наук (Б. Ананьєв [5, с. 31]); процес передачі певних 

матеріальних і духовних цінностей (З. Мукашев [224, с. 3]); послідовність 

навчально-виховної роботи, де в кожній наступній ланці продовжується 

закріплення, розширення, ускладнення та поглиблення тих знань, умінь та 

навичок» (Г. Люблінська [195, с. 5]); єдність з перспективністю в 

педагогічній роботі (С. Годник [94, с. 52]). Наголосимо на такій 

характеристиці наступності як системність: знань і змін змісту, форм і 

методів ефективної професійно-технічної освіти (М. Махмутов [208, с. 7]); 

інтегративна відповідність системи нероздільної освіти, що забезпечує 

досягнення поступальності, взаємозалежності процесу морального розвитку 

учнів у молодшому, середньому та старшому шкільному віці (Р. Овезов 

[247, с. 2]); соціально-педагогічна система засобів, форм, способів набуття і 

поповнення знань, вихованням і розвитком особистості, підвищенням 

професійної майстерності протягом всього життя людини Р. Піонова [279, 

с. 291]. Означене є важливим для формулювання власної позиції щодо 

розуміння наступності. 

Близькою до нашого розуміння є думка вчених І. Козловської і 

А. Литвина, які педагогічну сутність поняття «наступність» розглядають як 

співвідношення між цілями, змістом, методами, засобами, організаційними 

формами навчання на послідовних етапах професійної підготовки, що дають 

змогу будувати кожний новий етап на базі минулого досвіду і, таким чином, 

полегшують адаптацію особистості до нових умов навчання [164, с. 182]. 

Таким чином, йдеться про наступність як модель розвитку особистості в 

певних умовах. У цьому контексті цікавою є комплексна модель наступності 

Ю. Кустова, яка характеризується вертикальними (налагодження 

взаємозв’язків між послідовними етапами і ланками процесу навчання і 

професійного становлення учнів і студентів) і горизонтальними (координація 

педагогічних дій та співпраця колективів усіх навчальних закладів і 
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підприємств на кожному конкретному ступені підготовки особистості до 

фахової діяльності та продовження освіти) аспектами [177, с.8].  

Отже, важливо підкреслити, що наступність виявляється як на одному 

освітньому рівні (горизонтальна наступність) та і на різних рівнях 

(вертикальна наступність). Перша спостерігається в процесі кількісних 

змін, тобто змін, що відбуваються у межах одної відносно незмінної якості. 

Друга пов’язана з якісними змінами, коли структура об’єкта так чи інакше 

змінюється [42].  

Здійснений аналіз наукових джерел дає нам змогу цілком погодитись з 

О. Штондою про те, що сутність наступності полягає в тому, що вона 

передбачає зв’язок минулого, теперішнього й майбутнього, поєднання нових 

форм організації і способів діяльності зі старими, заміну їх досконалішими, 

пошук нових методів. Як педагогічний принцип, наступність визначає тісний 

зв’язок деяких компонентів, змісту, форм, методів навчання на різних його 

етапах і дає змогу осмислити вивчений матеріал на більш високому рівні, 

закріпити здобуті знання новими, розкрити нові зв’язки, завдяки чому 

збільшується якість засвоєння знань, умінь і навичок здобувачів освіти [380].  

Наступність, на чому наполягають сучасні науковці (О. Бараховська, 

О. Штонда [380] та ін.), є закономірною умовою цілісності та ефективності 

освітнього процесу, чинником, який визначає логіку та послідовність 

навчання и ̆ виховання особистості на всіх вікових етапах, а тому вона має 

бути реалізована на всіх рівнях презентації ̈ змісту освіти. 

Отже, у нашому дослідженні поняття «наступність» розуміємо як 

особливий педагогічний феномен, провідний педагогічний принцип, що 

передбачає організаційно, методично та психологічно обґрунтовану 

побудову освітніх програм та освітнього процесу в цілому, забезпечує 

системність і логічну послідовність у навчанні за принципом «від простого 

до складного», ґрунтується на інтеграції навчальних планів, узгодженості 

змісту навчальних дисциплін, форм і методів їх викладання, та спрямований 

на послідовне вдосконалення готовності здобувачів освіти до їх майбутньої 
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професійної діяльності, а також подальшого професійного навчання та 

розвитку. 

Наступність має, на нашу думку, такі визначальні властивості. 

По-перше, – вона передбачає взаємозв’язок та узгодженість у змісті, 

організаційно-методичному забезпеченні навчального процесу на різних 

етапах і ступенях навчання. 

По-друге, – вона забезпечує реалізацію інших дидактичних принципів - 

науковості, системності та систематичності, послідовності, доступності. 

По-третє, – вона встановлює зв’язки між новими та раніше здобутими 

знаннями як елементами цілісної системи. 

По-четверте, – вона забезпечує їх подальший розвиток та осмислення на 

новому, вищому рівні. 

По-п’яте, – вона сприяє підготовці здобувачів освіти до оволодіння 

новими, складнішим знаннями та вміннями в майбутньому. 

По-шосте, – налагоджує зв’язки між знаннями, які повідомляють на 

одному занятті й у різних темах курсу, між навчальним матеріалом різних 

предметів; – указує, що на наступному етапі навчання не потрібно 

затримувати учнів на рівні попереднього, конструктивніше відновлювати 

старе у процесі наступної роботи над новим матеріалом; – здійснює 

послідовний зв’язок у роботі окремих ступенів шляхом застосування таких 

засобів, як узгодження програм, підручників, навчальних посібників, 

повторення навчального матеріалу, проведення узагальнюючих занять, 

відвідування занять у попередніх роках навчання тощо [42]. 

Як зазначає у своєму дослідженні О. Ризванюк для забезпеченні 

наступності на суміжних ступенях освіти важливим є здійснення заходів у 

змістовому та організаційному напрямах, а саме:  

1) ураховувати індивідуально-психологічні особливості школярів; 

створювати освітньо-дидактичні ситуації, в яких учень почував би себе 

невимушено, комфортно, не боявся розкривати світ власних емоцій; 
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упроваджувати засоби стимулювання та заохочення школярів до пізнавальної 

діяльності;  

2) забезпечити систему взаємозв’язків у змісті та формах педагогічного 

процесу, оптимальне співвідношення і зв’язок між окремими етапами 

навчально-виховного процесу;  

3) постійно опиратися на попередні знання, уміння й навички, 

забезпечувати їх удосконалення, осмислення на новому, вищому рівні, та 

підготовку школярів до засвоєння нових знань, умінь і навичок;  

4) забезпечити систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів, 

їхніх моральних якостей, форм і методів роботи з ними на всіх етапах 

навчання;  

5) забезпечити поступальність, відносно рівномірно-висхідний 

характер розгортання педагогічного процесу;  

6) розвивати рефлексивні вміння учнів дивитися на себе «з боку», 

формувати та вдосконалювати навички самоконтролю і самооцінки;  

7) аналізувати причини неуспішного адаптаційного періоду й 

запроваджувати способи, спрямовані на подолання труднощів у навчанні 

учнів на наступному етапі навчання [296].  

Для змістового напряму забезпечення наступності важливим, за 

думкою сучасних дослідників (А. Сманцер та ін.), є:  

 – узгодження цілей навчання на суміжних етапах освіти; 

– затвердження, погодження єдиних вимоги до загально навчальних умінь і 

навичок, способів діяльності відповідно до вікової норми та їх модифікації на 

кожному наступному етапі навчання; 

– забезпечення взаємозв’язку у змісті навчальних програм з попередньою та 

наступною ланками освіти; 

– вироблення спільних наукових підходів до тлумачення понятійного апарату 

в кожній освітній галузі; 

– узгодження завдань та змісту програмового матеріалу (поступово 

ускладнювати, розширювати, поглиблювати ті знання, уміння и ̆ навички, які 
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були сформовані на попередньому етапі навчання; у перспективі 

орієнтуватися на вимоги наступного етапу навчання); 

– забезпечення потенційних можливостей змісту для забезпечення 

мотиваційного компонента навчальної діяльності, формування пізнавального 

інтересу та здібностей, умінь і навичок самостійної роботи; 

– забезпечення логіки викладання навчального матеріалу в навчальному 

процесі, в якій ураховано закономірності процесу засвоєння знань і 

визначено міру співвідношення в поданні нового матеріалу з повторенням 

раніше вивченого. 

Наступність у першу чергу, на думку А. Сманцера, передбачає:  

– опору на опрацьований матеріал,  

– розвиток наявних компетентностей,  

– установлення різноманітних зв’язків, повторення навчального матеріалу на 

більш високому рівні, розкриття основних ідей курсу,  

– пропедевтика, перспективність у вивченні навчального матеріалу при 

переході від одного ступеня навчання до подальшого [328]. 

Здійснений аналіз праць з питань наступності у сучасній психологічній 

науці (О. Брушлинський, В. Давидов та ін.) дає підстави стверджувати, що 

наступність забезпечується не лише зовнішніми впливами, а й внутрішніми 

передумовами. Адже постійна взаємодія зовнішнього і внутрішнього 

призводить до «створення нових, раніше не існуючих продуктів, способів, 

засобів здійснення процесу і інших детермінант, які одразу ж включаються у 

подальше протікання процесу в якості нових умов» [59, с.166-167]. 

Джерелом наступності є потреба в подальшому розвитку, підвищенні 

якості та ефективності відповідних педагогічних (дидактичних), 

організаційних, управлінських процесів і праці всіх учасників як суб’єктів 

діяльності в них [296]. 

Як зауважує С. Рягін, і з чим ми повністю погоджаємось, проблема 

наступності освіти вимагає комплексного вирішення завдяки інтеграції 

можливостей різних ланок освіти для досягнення особистісних, суспільних і 
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державних інтересів. У такому контексті реалізація наступності має 

здійснюватися на таких рівнях: 1) системний рівень (стратегічне 

проєктування, кооперація ресурсів системи освіти), 2) інституціональний 

рівень (розробка програм навчання учнів), 3) педагогічний рівень 

(проектування і реалізація програм індивідуального розвитку), 

4) особистісний рівень (формування необхідних компетенцій). Саме такий 

підхід дає змогу змінити існуючу модель бінарних опозицій, яка заснована на 

протиставленні і порівнянні різних ланок освіти, що є неефективним, 

оскільки передбачає однобічну організацію педагогічного процесу [302, с. 8].  

Відтак, дуже важливим, на нашу думку, є усвідомлення того, що 

наступність є складним системним феноменом, що забезпечується 

поєднанням певних дій з боку: 

1) самої педагогічної системи (узгодження термінологічного простору, 

освітніх програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності, взаємодії усіх 

суб’єктів освітнього процесу). У такому контексті наступність ступеневої 

професійної підготовки забезпечується послідовністю, літичністю, 

спадковістю, гармонійністю освітнього процесу на різних її етапах, у системі 

самого закладу освіти та закладах попереднього і наступного освітнього 

рівнів; 

2)  особистості як суб’єкта освітньої діяльності, її потреби в 

саморозвитку, прагненні та здатності до змін своєї діяльності, входження до 

нових її умов, самоорганізованості її освітньої діяльності. 

Структурна організація забезпечення наступності професійної 

підготовки в ступеневій освіті презентована нами на рис. 1.1. 

Якщо дії самої педагогічної системи в аспекті забезпечення її 

наступності розглядати з позиції змісту освіти та заходів, що забезпечують 

його опанування здобувачами, то можна виокремити такі два рівні 

наступності як: 

– управлінський – узгодження діяльності всіх підсистем, що 

забезпечують наступність освіти; 
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– власне педагогічний – узгодженість всіх компонентів освітнього 

процесу (мети, змісту, організаційних форм і методів), створення єдиного 

освітнього середовища (див. рис. 1.1). 

 
 

 

Якщо ж розглядати особистісний рівень забезпечення наступності, то 

важливо визначити особливі особистісні результати, що відображають не 

тільки певні знання, уміння, компетенції, але і особистісні властивості, що 

забезпечують готовність суб’єкта освіти до наступності. 

У цьому контексті необхідно зосередити увагу на такій комплексній 

особистісній властивості як адаптивність, адже саме вона і зумовлює 

перехід особистості від одного рівня до іншого в умовах неперервності 

освіти. 

Результати аналізу сучасної професійної освіти в контексті наступності 

виявили значущі для її реалізації напрями сьогоднішнього функціонування. 

На переконання М. Єсаулової, такими напрямами є: 

– створення багаторівневої системи, що передбачає необхідність переходу 

від все ще існуючої вузькопрофесійної уніфікованої підготовки майбутніх  

фахівців фізичної культури і спорту до широкої загальнокультурної і 

фундаментальної освіти за збереження інструментальної орієнтації; 

Наступність 

ступеневої 

освіти 

Рис. 1.1. Структурна організація забезпечення наступності 
професійної підготовки в ступеневій освіті 
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– активні пошуки взаємодії різних ступенів професійної освіти (класи, 

училища та коледжі, інститути та університети, післядипломна освіта) як у 

ціннісно-змістовному, так і в організаційному плані; 

– усвідомлення потреби в розширенні педагогічного простору в сучасному 

соціумі («педагогізація суспільства»); 

– накопичення досвіду діалогічної взаємодії, узгодження внутрішніх і 

міжособистісних позицій до інтерпретації життя, способів набуття 

професійних цінностей і прийомів діяльності; 

– посилення орієнтації професійної освіти на розвиток професійного 

методологічного мислення; 

– усвідомлення педагогічним співтовариством необхідності осмислення 

наступності в її внутрішній цілісності [130]. 

Зауважимо, що існують ключові проблеми наступності різних рівнів 

неперервної професійної освіти під час підготовки фахівців фізичної 

культури і спорту на сучасному етапі, які мають вирішуватися системно, 

зокрема: 

– створення механізмів наступності освітніх етапів професійної підготовки і 

рівнів індивідуально-особистісного самовдосконалення майбутніх  фахівців 

фізичної культури і спорту в умовах гуманістичної педагогіки «зустрічних 

зусиль» об'єктів і суб'єктів освітнього процесу; 

– об'єднання в єдину мету виховання особистості і розвитку індивідуальності 

майбутнього фахівця як умови його успішної соціалізації: 

конкурентоспроможності, успішності у професійному самовизначенні. 

До основних етапів реалізації принципу наступності у професійній 

підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту відносимо: 

– розроблення та узгодження кваліфікаційних характеристик рівнів навчання 

на основі передбачуваних видів професійної діяльності та моделі фахівця; 

– коригування змісту професійної підготовки з фіксуванням первинного, 

базового та вторинного, досягнутого рівня професійної якості, яка має бути 

сформована, або виду діяльності; 
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– визначення та узгодження основних структурних елементів курсу, розділу, 

теми, які є наскрізними для педагогічних спеціальностей; 

– вибір ефективних методів, форм і засобів навчання. 

Під час реалізації наступності утворюється модель безперервної 

підготовки фахівця фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти. 

Результати аналізу теоретичної педагогічної спадщини дозволяють 

стверджувати, що модель характеризує поетапний процес розвитку 

особистості, у міру засвоєння теоретичної інформації послідовно переходить 

від одного рівня безперервної підготовки до іншого. Серед тенденцій 

розвитку наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в системі безперервної освіти можна виокремити провідні з 

них: зміцнення вертикальних зв'язків в ієрархічній структурі підготовки 

фахівця; ускладнення спадкоємних зв'язків як по вертикалі, так і по 

горизонталі; цілеспрямований рух від сегментарного управління підготовкою 

до органічно цілісного рівня на основі наступності; здійснення наступності 

управління не тільки в змістовному, структурному, технологічному аспектах, 

а й у процесі особистісного становлення фахівця в єдиному освітньому 

просторі.  

Таким чином, можемо визначити першочергові кроки для вирішення 

педагогічної проблеми наступності професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, а саме: 

– узгодження ступенів освіти з поступовим переходом від одного до іншого 

ступеня, дотримання принципу наступності змісту освіти, як в рамках всього 

освітнього процесу, так і всередині окремих предметів; 

– створення можливості безперервної підготовки та перепідготовки за 

обраною професією (спеціальністю) з урахуванням принципу наступності 

упродовж усієї професійної діяльності; 

– дотримання практичної спрямованості професійної освіти. 

Отже, здійснений аналіз нормативно-правової, філософської, 

педагогічної та психологічної літератури щодо розуміння сутності категорії 
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«наступність», а також наукових положень з питань забезпечення 

наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту, дає змогу засвідчити про таке. 

По-перше, наступність є філософською категорією, що визначає 

закономірні зв’язки між етапами розвитку дійсності, коли певний зміст, 

структура та функції однієї системи повторюються, вилучаються та 

розвиваються в іншій системі на якісно новому рівні. Вона визначає процес, 

який забезпечує розвиток суб’єкта освіти, завдяки зміні пропорцій та змісту 

компонентів освіти, що формуються, розвиваються та заперечуються при 

переході від одного рівня неперервної освіти до іншого рівня в контексті 

соціокультурної дійсності. 

По-друге, наступність є особливим педагогічним феноменом, критерієм 

якості ступеневої освіти, її провідним педагогічним принципом, що 

передбачає організаційно, методично та психологічно обґрунтовану 

побудову освітніх програм та освітнього процесу в цілому, забезпечує 

системність і логічну послідовність у навчанні за принципом «від простого 

до складного», ґрунтується на узгодженості змісту і обсягу дисциплін 

професійного спрямування, інтеграції навчальних планів та послідовному 

вдосконаленню знань, умінь, навичок і практичної підготовленості 

здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності. 

По-третє, як різнорівневе явище, наступність є складним системним 

феноменом, що забезпечується поєднанням певних дій з боку:  

1) самої педагогічної системи на управлінському (узгодження цілей 

освітньої діяльності, реалізація загальних підходів до управління освітньою 

діяльністю,) та власне педагогічному рівні (узгодження навчальних планів і 

програм, форм і методів; удосконалення форм і методів професійної 

підготовки  з урахуванням особливостей та рівнем підготовки здобувачів 

освіти тощо); та  

2) самої особистості – суб’єкта освітньої діяльності. 
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Саме єдність цих дворівневих комплексних дій зумовлюють цілісність 

та стабільність системи, а також її здатність до сталого розвитку, досягнення 

кількісних та якісних змін. 

По-четверте, наступність професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту вимагає здійснення комплексу організаційних та 

педагогічних заходів, від яких залежатиме її узгодженість, ступеневість, 

цілісність, а також які визичатимуть досягнення загальної мети – формування 

професійно компетентного, конкурентоспроможного фахівця.  

 

1.3. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті 

 

Результати аналізу державних стандартів та навчальних програм 

підготовки бакалаврів і магістрів фізичної культури [227] дають можливість 

стверджувати, що підготовка вказаної категорії фахівців (викладач фізичного 

виховання, тренер з виду спорту, організатор фізичного виховання, вчитель 

фізичної культури, фітнес-інструктор) здійснюється за традиційними 

програмами, які сформовано в євроінтеграційних планах освіти України. 

Сучасна система підготовки має низку певних недоліків, а реальні результати 

навчання студентів не завжди відповідають новим вимогам. 

У той же час, розширення співпраці й загострення конкуренції між 

закладами освіти, системами та моделями фахової підготовки обумовлює 

пошук нових шляхів для ефективної професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту.  

В Україні професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту здійснюють коледжі фізичної культури, педагогічні коледжі – 

заклади фахової передвищої освіти ΙΙ рівня акредитації або структурні 

підрозділи закладів вищої освіти ΙΙΙ або ΙV рівня акредитації, які провадять 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня фахового молодшого 
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бакалавра та забезпечують здобуття середньої та фахової передвищої освіти, 

та власне заклади вищої освіти ΙΙΙ або ΙV рівня акредитації (університети, 

академії, інститути), які здійснюють навчання типами програм підготовки 

бакалавр, магістр та за програмами післядипломної освіти. В Україні на 

сьогодні діє понад 65 закладів вищої освіти ΙΙΙ, ΙV рівнів акредитації та більш 

як 30 коледжів, які здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту. 

Основними професіями, які можуть обіймати випускники цих освітніх 

закладів є: 

– вчитель фізичної культури в школі; 

– тренер з обраного виду спорту; 

– учитель-реабілітолог; 

– фахівець з фізичної реабілітації; 

– масажист; 

– учитель предмету «Захист Вітчизни»; 

– інструктор фізичної культури в дошкільному закладі; 

– методист з фізичної культури; 

– інструктор (організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, 

приватній фірмі чи за місцем проживання; 

– фахівець з експлуатації спортивних споруд; 

– працівник державних або громадських органів управління фізичною 

культурою; 

– працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів відпочинку. 

– викладач фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах; 

– викладач фізичної реабілітації у закладах вищої освіти; 

– інструктор фізичної культури в дошкільному закладі; 

– керівник фізичного виховання; 

– фахівець з рекреації; 

– консультант з питань здорового способу життя; 



 63 

– науковий співробітник у сфері фізичної культури і спорту, фітнесу та 

рекреації; 

– інструктор-методист з фізичної культури та спорту; 

– інструктор-методист спортивної школи; 

– інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); 

– інструктор з аеробіки; 

– тренер-методист; 

– фітнес-тренер (персональний фітнес-тренер); 

– тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.). 

Актуальності набуває розширення номенклатури і кількості 

спеціальностей, набутих у процесі навчання у закладі вищої освіти, їхнє 

випереджуюче відповідно до потреб галузі оновлення. При цьому 

спеціальності викладача та тренера варто залишити домінуючими. Більшої 

уваги з огляду на актуальність завдання для системи професійної 

фізкультурної освіти в сучасних умовах необхідно надавати професійній 

оперативній переорієнтації, отриманню другої спеціальності в процесі 

навчання.  

Зауважимо, що національна система професійної освіти України 

останнім часом перебуває в процесі структурної трансформації. Одним з її 

пріоритетних завдань  є інтеграція в світову освітню систему, в першу чергу 

– європейську. Стійкий науковий інтерес спостерігається до ідеї створення 

єдиного освітнього простору з іншими європейськими державами. У той же 

час, вихід вітчизняної освіти на загальноєвропейський рівень, гуманізація й 

демократизація освітнього процесу України зумовлюють зростання 

наукового і практичного інтересу до вивчення зарубіжного досвіду 

підготовки педагогічно-спортивних кадрів у закладах вищої освіти. 

Отже, формування нових умов функціонування системи освіти, в тому 

числі і фізкультурної, спортивної, створили передумови для перегляду 

системи і структури професійної освіти, реформування всього освітнього 

простору України.  
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Вчені Д. Кучеренко, О. Мартинюк визначають такі основні процеси, які 

відбуваються в сучасних системах освіти: 

– посилюється загальне прагнення до демократизації системи освіти, що 

забезпечує доступність освіти для всього населення країни, в першу чергу, 

для здатної талановитої молоді незалежно від її соціального походження і 

матеріального становища, і наступність (спадкоємність) ступенів і рівнів 

освіти; 

– виразним стає прагнення до забезпечення права на освіту всім бажаючим, 

тобто реальна можливість і рівні шанси для кожної людини отримати освіту в 

навчальному закладі будь-якого типу і рівня, незалежно від національної і 

расової приналежності, політичних поглядів та віросповідання; 

– загальною тенденцією для розвинених країн є поступове ускладнення 

систем професійної освіти, створення та використання нових його варіантів, 

більшість яких розраховані на молодь 18-23 років. Добре помітна також 

тенденція розширення системи професійної освіти на контингент дорослих 

людей, яким доводиться міняти професію, а також відмова від занадто 

«вузьких» професій або роду занять, і підготовка молодої людини відразу за 

кількома спеціальностями, освоєння яких відбувається в короткий час після 

найму на роботу; 

– спостерігається поступове розростання ринку освітніх послуг і розширення 

їх спектру; 

– освіта стає пріоритетним об'єктом фінансування в усіх розвинених країнах 

світу, має місце усвідомлення перспективності інвестицій в людський 

капітал; 

– у сфері управління освітою відбувається пошук розумного компромісу між 

жорсткою централізацією і стандартизацією освіти, з одного боку, і повну 

автономію навчальних закладів, з іншого; 

– відбувається розвиток багаторівневої системи освіти, яка забезпечує більш 

широку мобільність в темпах навчання і у виборі учнями майбутньої 
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спеціальності. Вона формує у студента здатність і прагнення освоювати на 

базі отриманого університетської освіти нові спеціальності та професії; 

– для освітнього процесу характерно потужне збагачення сучасними 

інформаційними технологіями, широке включення інформаційних ресурсів 

та інтенсивний розвиток дистанційних форм навчання студентів; 

– посилюються універсалізація вищої освіти і процеси інтеграції всіх закладів 

вищої освіти в систему провідних в країні і в світі університетів, що 

призводить до появи потужних університетських комплексів, науково-

освітніх мегаполісів державного, континентального і міжрегіонального 

значення; 

– відбувається об'єднання університетів з промисловими комплексами. В 

результаті формується база для наукових досліджень та адресної підготовки 

унікальних фахівців для сучасних фірм і підприємств; 

– регулярно оновлюються цілі, зміст і технології вищої професійної освіти, 

здійснюється коректування навчальних програм з урахуванням досягнень 

науково-технічного і соціального прогресу і вимог світових стандартів 

освіти; 

– поглиблюється міждержавне співробітництво в галузі освіти. Активність 

розвитку даного процесу залежить від потенціалу національної системи 

освіти і від забезпечення рівних умов для партнерських відносин між 

державами і окремих учасників цієї співпраці; 

– значного поширення набувають нововведення при збереженні 

національних традицій і національної ідентичності країн і регіонів. А, отже, 

освітній простір стає полікультурним і соціально орієнтованим на розвиток 

людини і цивілізації в цілому, більш відкритим для формування 

міжнародного освітнього середовища, національним за характером культури 

і наднаціональним за характером знань, залученням людини до світових 

життєвих цінностей, до скарбниці загально цивілізаційних досягнень [182]. 

На їхню думку сьогодні у світі склалися такі основні моделі освітніх 

систем: 
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1) американська модель включає молодшу середню школу – середню  

школу – старшу середню школу – коледж дворічний – коледж  чотирирічний 

в структурі університету – магістратуру – аспірантуру; 

2) французька модель включає єдиний коледж – технологічний,  

професійний і загальноосвітній ліцей – університет – магістратуру – 

аспірантуру; 

3) німецька модель: загальна школа – реальне училище, гімназія і 

основна школа – інститут і університет – аспірантура. 

4) англійська модель: об'єднана школа – граматична і сучасна школа 

коледж – університет – магістратура – аспірантура [182].  

Для подальшого порівняння додамо до цього переліку українську 

модель: загальноосвітня школа – повна середня школа – ліцей, коледж – 

інститут, університет, академія – аспірантура – докторантура. 

Пошук і розроблення нових моделей освіти безперервно тривають. 

Зазначимо, що в Європі більшість університетів й інститутів фізичної 

культури об’єднано в мережу вищих навчальних закладів, яка визнана 

Європейською комісією. Пріоритетом у діяльності Європейської мережі 

спортивних наук у вищій освіті (ENSSHE) є досягнення узгодження в 

організації освітніх програм, які найбільше відповідають потребам ринку 

робочої сили в Європейському Союзі. 

В європейських країнах до структури професійної підготовки фахівців 

фізичної культури і спорту належать: факультети фізичного виховання 

класичних університетів, інститути фізичної культури, спортивні академії, 

факультети фізичного виховання в педагогічних коледжах, спеціалізовані 

коледжі, професійно орієнтовані вищі школи, курси для інструкторів масової 

фізичної культури при університетах тощо. В різних країнах спостерігаються 

власні системи і зміст підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту, які залежать від традицій, особливостей і тенденцій педагогічної 

освіти у кожної освітньої системи, але всі вони будуються з урахуванням 

наступності між  ступенями і рівнями освіти. 
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Розглянемо специфіку підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту у зарубіжних системах професійної освіти. 

Так, Польща підписала Болонську декларацію у 1999 році, тому її 

система вищої освіти не відрізняється докорінно від систем інших 

європейських країн і складається з трьох основних етапів: бакалаврату, 

магістратури та докторантури. 

Бакалавр і магістр – є професійними кваліфікаціями, а звання доктора 

(кандидата наук) і габілітованого доктора (доктора наук) відносяться до 

числа вчених ступенів. 

На сьогоднішній день в Польщі існують такі основні ступені вищої 

освіти: 

1) I ступінь (бакалаврат, BA, licencjat, BSc, інженер). Це форма освіти, 

до якої допускаються виключно претенденти з атестатом про повну загальну 

середню освіту. Навчання на першому рівні триває 6–8 семестрів і 

закінчується отриманням професійної кваліфікації бакалавра або інженера. 

Щоб закінчити бакалаврат необхідно набрати 180 – 240 ECTS-кредитів. 

2) II ступінь (магістратура, MA, MSc, studia magisterskie). Форма освіти, 

доступна виключно для осіб з дипломом бакалавра або інженера. Триває 3–4 

семестри і закінчується захистом дипломної роботи. Випускнику 

присвоюється професійна кваліфікація магістра, магістра інженера. 

Необхідна кількість ECTS-кредитів 90–120. 

3) Спеціалітет (Jednolite studia magisterskie). Це форма підготовки 

фахівців, яка триває 5–6 років. Її випускники отримують кваліфікацію 

магістра, магістра інженера, лікаря і т.ін. На відміну від двох попередніх 

форм спеціалітет не ділиться на два ступені і являє собою однорівневу 

програму. Кількість необхідних ECTS-кредитів відповідно становить 270–

360. 

4) III ступінь (докторантура, кандидат наук, PhD, Dr, DSc). На III 

ступінь освіти допускаються особи з кваліфікацією магістра. Випускникам 

присуджується ступінь доктора (кандидата наук). Навчання триває 4 роки 
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(8 семестрів). Обов'язковою умовою є проходження завершальних іспитів і 

захист дисертації. 

5) Післядипломна освіта (Studia podyplomowe). Форма освіти, до якої 

допускаються кандидати, які пройшли як мінімум навчання на рівні 

I ступеня. Це можливість для осіб з вищою освітою змінити або підвищити 

свою кваліфікацію.  

Вища фізкультурна освіта в Польщі складається з 2-х ступенів, як і в 

інших країнах-учасницях Болонського процесу: це бакалаврат і магістратура. 

На бакалавраті навчання триває 3-3,5 роки, у магістратурі – 1,5-2 роки.  

В Польщі на сьогоднішній день налічується близько 70 вищих 

навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку за напрямами:  

– фізична культура;  

– спорт, у т.ч. для  осіб з обмеженими фізичними можливостями;  

– фізіотерапія;  

– туризм і рекреація, в т.ч. оздоровчий і активний туризм, фізична рекреація; 

– педагогіка здоров’я – виховання і пропаганда здоров’я, в т.ч. педагогіка 

фізичної і оздоровчої культури, терапевтична педагогіка і реабілітація, 

педагогіка фізичної активності; 

– тренерська робота, в т.ч. особистий тренер, тренер з виду спорту;  

– управління (менеджмент) у спорті, в т.ч. управління туристичним і 

спортивним підприємством. 

Більш детально напрями та освітні заклади, які надають професійну 

підготовку фахівців галузі фізичної культури, подано у додатку Б, таблиці Б1. 

Привертає увагу модель компетенцій випускників польських вищих 

навчальних закладів фізичної культури і спорту, описана професором 

В. Пасічником [269, с. 20]. Вона містить праксеологічні, моральні, 

комунікативні, креативні, інформаційні компетенції. Зупинимося більш 

детально. 

Праксеологічні:  
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– знання щодо методично грамотного проведення уроків і позакласних 

занять з фізкультури і спорту; розробки авторської програми з фізичного 

виховання для певних класів різних типів шкіл, раціонально планування 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання школярів; методів 

наукових досліджень, які дозволяють об’єктивно проаналізувати 

ефективність фізичного виховання; 

– вміння об’єктивно оцінювати фізичний розвиток, стан постави та 

рухову підготовленість учнів; грамотно формулювати навчально-виховні 

завдання та підбирати відповідні засоби для їх реалізації. 

Моральні:  

– знання етично-моральних вимог до вчителя і дотримання їх;  

– ставлення до педагогічної діяльності як соціально значущої для 

суспільства; до свого власного розвитку як до підґрунтя професійного росту 

та морального вдосконалення;  

– моральна відповідальність за стан здоров’я, фізичний розвиток і 

виховання учнів; дотримання здорового способу життя; тактовність, 

доброзичливість та вихованість, різнобічні культурні інтереси. 

Комунікативні:  

– знання щодо спілкування з учнями різних класів, відповідні 

психологічні знання щодо міжособистісних контактів; способи співпраці 

з батьками та громадськими організаціями, які проводять спортивно-масову 

роботу із школярами; 

– добре володіння державною мовою, вміння спілкуватись з учнями 

різного віку; застосовувати спортивну термінологію, доступно пояснити 

учням виконання фізичних вправ. 

Креативні:  

– знання як обладнати своє місце праці (спортивна база);  

– вміння застосовувати методи та прийоми навчання і виховання; 

володіння психолого-педагогічними методами для аналізу та вирішення 

педагогічних ситуації;  
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Інформаційні:  

– знання іноземних мов на рівні спілкування і читання фахових 

публікацій;  

– вміння застосовувати інформаційні технології у педагогічній праці 

(планування, аналіз, отримання необхідної інформації; користуватись 

сучасними інформаційними технологіями (комп’ютер, Інтернет) [266, 260, 

с. 20]. 

Комплексний і багатогранний Болонський процес став головним 

імпульсом до початку процесів перетворень і в чеських вищих навчальних 

закладах. Чехія спільно з іншими країнами поставила перед собою мету 

створити загальноєвропейський простір вищої освіти.  

Система професійної освіти Чехії складається з кількох ступенів:  

середні професійні школи; середні спеціальні училища; вища і 

післядипломна освіта. 

У системі освіти Чехії за результатами випускних іспитів після 

опанування чотирирічною програмою професійного навчання у середніх 

професійних школах учні отримують посвідчення «середньої професійної 

освіти». Випускники цих шкіл можуть вступати до будь-якого чеського 

закладу вищої освіти. 

Середні спеціальні училища Чехії пропонують 2-3 річні програми, 

навчання за якими закінчується іспитами і отриманням учнями 

підтвердження про «вторинну професійну освіту». Для отримання права 

вступати до закладів вищої освіти випускники цих шкіл повинні продовжити 

навчання за 2-х або 4-х річною програмою. 

Сама система чеської вищої освіти є ідентичною європейській 

і передбачає чіткий поділ на кілька академічних рівнів: бакалаврат, 

магістратура, докторантура. 

Навчання за бакалаврською програмою триває від 3 до 4 років 

в залежності від обраної форми і навчальної програми. Після успішного 

проходження державної атестації, яка в межах бакалаврату проходить 
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у формі захисту бакалаврської роботи і складання двох державних іспитів, 

студенту присвоюється академічний ступінь «Бакалавр». Отриманий диплом 

дозволяє випускнику успішно розпочати власну трудову діяльність або 

продовжити навчання в магістратурі будь-якого європейського вишу 

з отриманої спеціальності. 

Навчання за магістерською навчальною програмою триває від 2 до 3 

років, тривалість якого багато в чому залежить від форми та обраної 

програми навчання. У межах магістратури передбачається більше 

індивідуальної й самостійної підготовки студента, контрольованої 

викладачами. Результатом означеної підготовки є магістерська дипломна 

робота, успішний захист якої та складання двох державних підсумкових 

іспитів є основними вимогами для проходження державної атестації і 

присвоєння ступеня «Магістр». 

На думку вченої В. Яникової, Чехії теоретично вдалося домогтися 

міжнародної сумісності систем освіти. Однак, що стосується шкільної 

практики і освоєння професії педагога, то виникли певні проблеми. Ступінь 

бакалавра вважається першим ступенем, що дозволяє визнати професійну 

кваліфікацію. Відповідно до Закону про школу Чеської Республіки, 

кваліфікований викладач повинен мати ступінь магістра. Так звані 

«помічники педагога» (бакалаври) вважаються в школі некваліфікованими 

працівниками. Отже, ступінь бакалавра в галузі педагогіки поки не змогла 

утвердитися на ринку праці [384]. 

Взагалі майбутні фахівці фізичної культури і спорту можуть отримати 

професійну освіту на факультетах педагогіки, фізичної культури і спорту, 

спортивних досліджень у провідних освітніх  закладах країни. Напрями 

підготовки та перелік основних освітніх закладів наводимо у додатку Б, 

таблиці Б2. 

Умови вступу на спортивні спеціальності в закладах освіти різняться, 

але обов’язково присутній тест (TSPtest, OSP test), яким перевіряється 

здатність логічно мислити, а значить і вчитися. Тест складається у 
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незалежній освітній агенції. Обов’язковим є і практичний іспит з фізкультури 

(атлетика, плавання, баскетбол та ін.). 

Спорт – невід'ємна частина культурного життя чеських громадян. Уряд, 

меценати і навіть визнані в Європі спортсмени підтримують і фінансують 

розвиток спорту і спортивних клубів у Чехії. У цій країні створені всі умови 

для благополучного початку кар'єри. Саме з цієї причини тисячі іноземних 

студентів щороку прагнуть вступити в провідні вузи Чехії, щоб зв'язати своє 

життя з професійним спортом.  

Система професійної освіти Франції включає середній рівень – коледжі 

та технологічні ліцеї (їхнім випускникам вже більше 200 років присвоюється 

ступінь бакалавра) та вищий рівень, тобто власне вищі навчальні заклади.  

Одним з нововведень є поява освітніх структур нового типу, що об'єднують 

вищу освіту і науку – науково-освітні кластери. Цьому передувало прийняття 

закону про автономію університетів, яким було надано право вибирати свою 

наукову стратегію і зав'язувати співпрацю як з науковими організаціями, так і 

з бізнес-структурами [182].  

Загальний стан системи вищої освіти Франції характеризується такими 

параметрами демократичності як безкоштовність й ідеологічна 

нейтральність, але при цьому посилюється централізація управління. За 

інформацією із відкритих джерел, на теперішній час у країні налічується 

близько 80 університетів, 15 інститутів і вищих шкіл поза університетами, 

4 вищі нормальні школи, мережа вищих навчальних закладів за кордоном, 

відомий Коледж де Франс і два державні виші адміністративного характеру: 

Політехнічна школа і Школа Лувру. 

Система педагогічної освіти у Франції представлена мережею 

взаємодіючих між собою державних вищих навчальних закладів 

Міністерства Національної освіти, що реалізують сукупність професійних 

освітніх програм, які забезпечують формування професійно компетентної 

особистості педагога на основі принципів демократизації, наступності, 

відкритості, безперервності. 
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Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту 

здійснюється у державних і приватних навчальних закладах. Професійна 

підготовка педагогів відбувається в Університетському інституті, головне 

завдання діяльності якого полягає у «здійсненні підготовки вчителів, які 

мають високий рівень наукових і професійних знань, що повністю 

відповідають вимогам їхньої майбутньої спеціальності» [307]. У той же час 

сучасна професійна початкова педагогічна освіта вчителів материнської, 

початкової та середньої шкіл здійснюється за денною формою навчання 

в університетських інститутах з підготовки вчителів та за заочною – 

у Національному центрі дистанційного навчання, підготовка викладачів 

старших класів ліцеїв і вищих навчальних закладів – за денною формою 

навчання у Вищих нормальних школах і за заочною – у Національному 

центрі дистанційної освіти. 

Програма навчання за різними спеціальностями створюється 

централізованою радою з 200 фахівців, багато з яких є авторами підручників 

для початкових і середніх навчальних закладів. Вони читають лекції в 

інституті та університеті. 

На дворічне навчання до інституту можуть вступити студенти, які 

успішно закінчили два курси університету, або які отримали трирічну 

університетську освіту. Перший рік – це, в основному, заняття за обраною 

спеціальністю, загальноосвітня, психолого-педагогічна і спеціально-

предметна підготовка, підготовка заключного конкурсного іспиту, успішне 

складання якого дозволяє студентам перейти на другий курс.  

Другий рік – професійно-педагогічна підготовка, важливу роль у якій 

відіграє практика в школі. Щотижня студент проводить 3–4 дні в школі. 

В інші дні він може отримувати консультації і підтримку викладачів. 

Частину дисциплін, особливо з блоку обов'язкового модуля, викладають 

директори і завучі шкіл, ліцеїв і коледжів, тим самим надаючи практичну 

допомогу майбутнім фахівцям. 
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Отже, підготовка педагогів у Франції складається з однаково важливих 

для успішного навчання блоків: 

– академічні знання (перші два роки навчання в університеті); 

 – педагогіка (поглиблене вивчення науки); 

– педагогічні технології та методи (глибоке теоретичне вивчення та навчання 

практичному застосуванню в Університетських інститутах); 

– дитяча психологія (у форматі групових дискусій під керівництвом 

досвідченого психолога). 

Зауважимо, що педагогічна освіта у Франції – неперервний процес. 

Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію та складають додаткові 

іспити. Успішне складання іспитів призводить до індексації заробітної плати. 

Привертає увагу той факт, що у педагогічній системі Франції 

впроваджені нові підходи до відбору і прийому абітурієнтів на фізкультурно-

спортивні спеціальності, розробляються нові методи оцінювання 

педагогічної готовності стажистів до професійної діяльності, введено курс 

професійного залучення до фізкультурно-спортивної професії, що передбачає 

проходження пасивної практики. Введення вступної співбесіди, за 

допомогою якої визначається достатня вмотивованість щодо вибору 

професії, також сприяє кращому професійному відбору кандидатів [122]. 

Університетська підготовка фахівців фізичного виховання та спорту, 

що спрямовується на поєднання фундаментальної теоретичної освіти й 

професійної практики, спеціалізованої на різних етапах навчання, 

здійснюється за умов пріоритету спеціальних гуманітарних дисциплін над 

природничо-науковими дисциплінами. Багатоступеневість підготовки 

фахівців фізичного виховання та спорту різних профілів зумовлює 

необхідність базового і спеціалізованого етапів, організація та зміст навчання 

на яких принципово відрізняються. Базова підготовка спрямовується на 

оволодіння студентами всього комплексу дисциплін, що пов’язані 

з майбутньою професійною діяльністю, у тому числі дисциплін 
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організаційно-управлінських й економічних; спеціалізована – не торкається 

вивчення допоміжних та інших дисциплін. 

Взагалі, у французьких університетах можна отримати такі основні 

державні дипломи про вищу освіту: 

1) лісанс 1, 2 і 3 (Licence 1, 2, 3) - три роки навчання. Після кожного 

року навчання студенту видається академічна довідка про успішність. 

Повний курс Лісанс 3 відповідає рівню диплома бакалавра; 

2)  майстер 1 (Master 1) - один рік навчання після лісанс 3; 

3)  майстер 2 з наукових досліджень (Master 2 Recherche) або Майстер 2 

професійний (Master 2 Professionnel), які відповідають рівню магістра; 

4)  диплом доктора наук (Doctorat) - 3 роки навчання в докторській 

школі. 

Щодо підготовки вчителів фізичного виховання для середніх 

навчальних закладів Франції, то її здійснюють навчально-наукові центри 

з фізичного виховання, що створені в 19 університетах. Тривалість такого 

навчання становить п’ять років. При цьому перші три з них, студенти 

вивчають загальнопедагогічні дисципліни, а впродовж двох наступних – 

спеціалізований курс із фізичного виховання. Диплом про його закінчення 

дає право викладання фізичної культури в ліцеях і коледжах. 

Найбільшим вищим навчальним закладом спортивного профілю 

у Франції є Національний інститут спорту, експертизи та виступів. Навчання 

в Інституті включає підготовку кадрів для Олімпійських і Паралімпійських 

ігор, мережеве проектування і відкриття філій в різних куточках республіки, 

проведення науково-дослідних проектів з оптимізації і поліпшення 

змагальних результатів у спорті, підготовка найбільш перспективних кадрів 

для потреб Франції (спортсменів, тренерів, менеджерів), модернізація 

культури та інфраструктури професійного спорту. 

Студенти, які навчаються в Інституті, мають можливість розвивати свої 

навички на таких відділеннях: настільний теніс, дзюдо, дайвінг, синхронне 

плавання, плавання, фехтування, художня гімнастика, боротьба, 
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п'ятиборства, тхеквондо, легка атлетика, велотрекінг, хокей, футбол, великий 

теніс, бадмінтон, баскетбол, спортивна стрільба, стрільби з лука, біатлон, 

бокс, важка атлетика. 

Інститут фізичного виховання і спортивної підготовки в Анже 

є асоціацією спортивно-навчальних структур, а також вищим навчальним 

закладом спортивного профілю у Франції. Для отримання ступеня ліценціата 

або для перекваліфікації відкриті такі сектори підготовки: 

– академічної підготовки професорів в сфері фізичної культури і спорту; 

– підготовки спортивної професури для вищої школи; 

– анімації і підтримки здоров'я; 

–  спортивного навчання та професіоналізації; 

– кінезіології і рухової функціональності; 

– геронтології і старіння організму; 

– спортивного менеджменту та управління інфраструктурою спорту; 

– фітнесу та культуризму; 

– спортивного туризму. 

Інститут має відділення бакалаврату та магістратури докторантури. 

У Франції існує п'ять різновидів факультетів спортивних університетів, 

які готують фахівців чотирьох різних напрямів: тренерська і викладацька 

діяльність (тренер/вчитель фізкультури); фізична культура і робота з людьми 

з обмеженими можливостями (набуття навичок використання спорту в якості 

терапії для людей, що мають особливі потреби); спортивна професійна 

підготовка (фізична підготовка професійних спортсменів і підвищення їх 

продуктивності); менеджмент в області спорту (організація спортивних 

заходів, управління, маркетинг); ергономіка спорту (тісно пов'язаний з 

індустрією, спортивними брендами, які випускають матеріал і обладнання 

для занять спортом в горах).  

Отже, європейські інтеграційні тенденції розвитку професійної освіти у 

Франції (мобільність, стандартизованість, якість, прозорість, міжнародна 

складова в змісті, міжнародне визнання академічних ступенів і звань тощо) 



 77 

засновані на стратегії інтернаціоналізації. Дана стратегія будується у Франції 

на фундаменті державних гарантій рівності можливостей і відкритого 

доступу до всіх освітніх рівнів, безперервності, наступності, гуманізації, 

тобто відповідно до тих основних принципів освітньої системи, які 

зміцнюють національні пріоритети і забезпечують збереження національно-

культурної самобутності та відповідають найвищим світовим освітнім 

стандартам.  

Унікальною є система освіти в Швейцарії, яка поєднує кращі традиції 

європейських і американських підходів, доповнюючи їх місцевою 

специфікою. Крім якості і престижу, її вирізняє: гнучкість (на основі 

різноманітності освітніх маршрутів) і наступність (кожен наступний етап, як 

початкова школа, середня освіта, навчання в виші – заснований на 

попередньому, тому, чим раніше учень (студент) «вбудовується» в систему, 

тим простіше йому вчитися надалі) [163]. 

Побудована система вищої освіти в Швейцарії відповідно до 

Болонської декларації за принципом трьох навчальних циклів. Перший цикл 

передбачає 180 кредитів, опанувати якими необхідно протягом трьох 

навчальних років. За успішного завершення навчання присуджується ступінь 

бакалавра. Другий цикл – це магістерська програма, розрахована на 1,5-2 

роки й включає 90-120 кредитів. Тривалість і вимоги третього циклу, що веде 

до присудження докторського ступеня, встановлюється кожним 

університетом самостійно. Взагалі тривалість навчання в швейцарських 

університетах складає від 4 до 6 років. 

У Швейцарії функціонує близько 20 університетів педагогічної освіти. 

В університети, педагогічні інститути вступають в основному абітурієнти, які 

закінчили гімназії. В університетах багато дослідницької та самостійної 

роботи, деякі спеціальності відрізняються яскраво-вираженим науковим 

характером. Більшість дисциплін на бакалавраті швейцарських вузів 

обов'язкові. Є можливість упродовж семестру вивчати й кілька додаткових 

предметів. Ступінь бакалавра можна отримати як в університетах, так і в 
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коледжах. Вони більше орієнтовані на професійну освіту і на вивчення 

прикладних дисциплін. 

Навчання в магістратурі університету в Швейцарії відрізняється від 

отримання ступеня бакалавра. За весь рік магістранти можуть вивчати три-

чотири обов'язкові предмети, що надає їм більше свободи. Інші предмети 

включаються в програму за їхнім вибором. 

Система підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту має 

як подібні риси до систем інших країн, так і певні відмінності від них. Так, 

Швейцарія – це одна з небагатьох країн, де взагалі відсутнє міністерство 

спорту. І це при тому, що в Лозанні знаходиться велика кількість 

структурних підрозділів МОК, а саме місто неофіційно вважається 

олімпійською столицею світу. Швейцарський федеральний інститут спорту 

Magglingen EHSM є єдиним швейцарським університетом, який займається 

навчанням, дослідженнями, напрацюваннями та послугами в області спорту, 

дослідженнями молодих, популярних і елітних видів спорту. Університет 

є частиною Федерального управління зі спорту і філією Бернського 

університету прикладних наук BFH. 

Освіта за спеціальністю «Спортивний тренер» пропонує низку курсів, а 

саме: професійний тренінговий курс; підвищення кваліфікації; спеціалізація з 

підготовки спеціалістів; поглиблене навчання; коучинг, консалтинг. 

Бакалавр наук EHSM в спорті закладає міцну основу для професійної 

та академічної кар'єри в спорті. Програма поєднує науку з практичною 

складовою. Програмою передбачено вивчення спортивної науки і опанування 

основними практичними компетенціями. З ІІІ семестру проводиться 

профілювання (поглиблення) у напрямі управління спортом або спортивної 

дидактики. Це підтверджується довгостроковим стажуванням у V семестрі. 

Головною метою програми бакалавра є розвиток основних знань і 

навичок у галузі спорту. Студенти мають бути підготовлені до магістерських 

програм (спортивної науки), зробити вибір у програмі управління спортом 

або спортивної дидактики і в подальшому вдосконалювати ключові 
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компетенції. Практична орієнтація виражається в прикладній орієнтації 

викладання, підготовці практичних спортивних знань і навичок студентів, а 

також тестуванні і застосуванні набутих компетенцій у практиці під час 

навчання. Прикладна орієнтація навчання означає, що модулі в навчальній 

програмі розроблені таким чином, що необхідні базові знання передаються 

досить стисло і схематично. У процесі навчання ці знання поглиблюються 

і обґрунтовуються за допомогою прикладів застосування. 

Спортивні практичні знання і навички мають особливе значення. 

Двадцять шість кредитів ECTS для програми навчання – обов'язкові 

спортивні курси, які доповнюються обраними модулями. Застосування 

компетенцій на практиці відбувається за рахунок того, що спортивні заходи в 

районах Магглінгена і Тенеро включаються в курс навчання в рамках 

обов'язкових модулів програми бакалаврату. Студенти беруть участь 

у плануванні, здійсненні та оцінці подій і тісно пов'язані з викладачами. 

У п'ятому семестрі усі студенти проходять стажування тривалістю від 

чотирьох до п'яти місяців. Таким чином програма бакалаврату передбачає 

сучасний елемент навчання щодо практичного орієнтування. Це дозволяє 

студентам отримати цінний досвід, який неможливо набути лише на лекціях, 

курсах і семінарах. 

Швейцарський федеральний інститут спорту пропонує такі ступені та 

курси: 

1) бакалавр наук в спорті. Ступінь забезпечує міцний фундамент 

професійної чи академічної кар'єри у спорті. Як єдиний університетський  

ступінь у галузі спорту, він охоплює як теоретичні, так і практичні аспекти 

предмету. Умови навчання: 6 семестрів програми з еквівалентом 180 кредитів 

відповідних ECTS. 

2) магістр наук у галузі спорту, елітного спорту. 4 семестри, курс 120 

кредитів ECTS з наступними напрямками та цілями: наукові компетенції; 

останні знахідки в спортивних змаганнях, вміння застосовувати набуті 
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навички в своїй практиці, розвивати їх  подальшому і застосувати знання з 

галузі спорту та тренерських наук на практиці. 

3) магістр наук у галузі спорту (магістр спортивних наук). 3 семестри, 

90 ECTS кредитів. Програма, орієнтована на випускників зі ступенем 

бакалавра в галузі спорту та / або спортивних наук, які мають намір 

працювати професійними викладачами спорту у старших класах середніх 

шкіл.  

Чотиритижневі модулі курсу спортивних споруд CAS забезпечують 

здобуття необхідних основ знань для спеціалістів з планування, будівництва 

та експлуатації спортивних об'єктів з отриманням Сертифікату передових 

досліджень у спортивних закладах (Спортивні заклади CAS). 

Отже, система освіти пов'язана з отриманням знань, з оволодінням 

руховими вміннями та навичками, які вимагають відповідної фізичної 

підготовки, з уміннями передати власний досвід учням. Саме тому 

професійно-прикладна фізична підготовки упродовж навчання 

у швейцарському закладі вищої освіти найчастіше включає вивчення таких 

дисциплін (модулів): баскетбол, футбол (у тому числі футзал), гандбол, 

флорбол, волейбол (включаючи пляжний волейбол), бадмінтон, настільний 

теніс, танці, гімнастика, плавання, легка атлетика, музика та рух, батут / 

дайвінг, хокей, гірськолижний спорт, бігові лижі, сноуборд, каное, каное / 

вітрильне спорядження, груповий фітнес, віндсерфінг основний, вітрильний 

базовий, вітрильні базові яхти, гірський велосипед, скелелазіння, відтворення 

ігор КНТ, вінд-серфінг – підйомний парусник (SUP), гірський велосипед 

(польова школа / Ванкувер). 

Педагогічна освіта в Німеччині є добре налагодженою освітньою 

ланкою. Педагогічних працівників за відповідними профілями готують 

університети, медінститути, вищі педагогічні, спортивні, технічні школи, 

академії. Зазначимо, що основною рисою німецької педагогічної освіти є 

прагматичний підхід і гармонійне поєднання теоретичної підготовки з 

практичною [174, 388]. 
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На сьогодні традиційна підготовка фахівців педагогічного профілю 

у Німеччині складається з двох етапів: освіта в університеті (до першого 

державного іспиту) та дворічна педагогічна практика – «референаріат» (до 

другого завершального державного іспиту).  

Окрім традиційної системи підготовки майбутніх педагогів, 

у Німеччині вводиться дворівнева система за схемою «бакалавр – магістр». 

Це багаторівнева модель, у якій студент на першому рівні бакалавра 

навчається шість семестрів, а потім, за бажанням, може отримати ступінь 

магістра (тривалість навчання – від двох до чотирьох семестрів, залежно від 

обраної педагогічної спеціальності). Після успішного проходження програми 

магістра студент має можливість навчатися в докторантурі з подальшим 

захистом дисертації. 

Тільки гімназії забезпечують можливість надходження до вищих 

навчальних закладів. Вони послідовно пов'язані з вищими навчальними 

закладами. Однак в останнє десятиліття в ФРН спостерігаються перетворення 

і реформування системи освіти, які в якійсь мірі усувають перешкоди на 

шляху до підвищених середніх шкіл, послаблення при надходженні як 

у реальну школу, так і в гімназію, вуз. Отже, можна говорити про прагнення 

до забезпечення наступності між різними ступенями освіти. Стандартизація 

змінила організацію шкільної справи в Німеччині. Освітні стандарти 

орієнтують вчителя на чіткий перехід від знань, умінь і навичок до 

компетенцій [390, c. 9]. 

У німецькій педагогічній освіті виокремлюються дві фази: академічна 

та практична. Практична фаза полягає у трирічному стажуванні під 

керівництвом досвідченого педагога-ментора з одночасним відвідуванням 

семінарів, що завершується «педагогічним» іспитом [390]. 

У німецькій педагогічній освіті виокремлюють дві фази: академічна та 

практична. Практична фаза полягає у трирічному стажуванні під 

керівництвом досвідченого педагога-ментора з одночасним відвідуванням 

семінарів, що завершується «педагогічним» іспитом [391]. 



 82 

Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання 

здійснюється: на факультеті спорту та наук про здоров’я при Технічному 

університеті Мюнхена; у Спортивному університеті Кельна; на факультеті 

спортивних наук Університету Лейпцига. 

Підготовка вчителів фізичного виховання початкової та середньої 

школи здійснюється на факультеті спорту та наук про здоров’я й має 

двофазову структуру. Навчання упродовж семи семестрів закінчується 

складанням першого державного іспиту. Перша фаза навчання вчителя 

фізичного виховання початкової школи відбувається за модульною 

структурою; обсяг навчального навантаження – 69 кредитів.  

Стажування або педагогічна практика триває 24 місяці. Перші 12 

місяців педагогічної практики передбачають самостійне викладання 

предметів, що вивчаються (вісім годин на тиждень); практику викладання під 

керівництвом вчителя (10 годин на тиждень); семінарські заняття (10 годин 

на тиждень). Два рази на тиждень кандидат на посаду вчителя відвідує 

семінарські заняття у різних школах. Протягом трьох інших днів кандидат 

займається викладанням, практикою, відвідуванням уроків у школі, за якою 

він закріплений. Інші 12 місяців педагогічної практики передбачають 

самостійне викладання предметів (15 годин на тиждень); відвідування уроків 

(три години на тиждень); 10 годин семінарських занять. Наприкінці практики 

кандидат на посаду вчителя складає другий державний іспит [402]. 

На сьогодні у Німеччині упроваджуються нові методологічні підходи 

до теоретико-професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного 

виховання. Останню спрямовано на формування готовності вчителя 

виконувати професійні функції на основі сучасних стандартів. Професійна 

компетентність вчителя передбачає сукупність особистісних і професійних 

якостей. До особистісних якостей вчителя відносять високий рівень 

володіння соціальною і професійною комунікацією, відсутність агресивності, 

здібність до компромісу і взаємодії з учнями, об’єктивного оцінювання й 

діагностики результатів навчання і виховання кожного учня. 
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Система освіти Великобританії – одна з найстаріших в Європі. 

З минулого століття і по теперішній час вона еволюціонує як складний 

соціальний організм, ключовими характеристиками якого все більше стають 

взаємозв'язок та наступність між курсами, відкритість, демократичність 

управління, варіативність, гнучкість форм, змісту, підходів до навчання; 

орієнтація на особисту ініціативу, енергійність, самостійність викладачів 

у виборі форм і способів поліпшення власної компетентності. 

Становлення і розвиток системи забезпечення якості неперервної 

педагогічної освіти в Великобританії відбувалися під впливом інтеграційних 

процесів у Європі, і в той же час в конкретних специфічних суспільно-

політичних, економічних і культурних умовах країни з самобутніми 

і багаторічними освітніми традиціями. Основні параметри функціонування 

компонентів цієї системи базуються на національній культурі, традиціях, 

принципі наступності. 

Система вищої освіти Великобританії складається з трьох основних 

видів освітніх установ (університети, коледжі, вищі школи, художні й 

музичні коледжі) та чотирьох ступенів (бакалаврат, магістратура, 

докторантура та наукові дослідження). 

Англійські педагоги одним з найважливіших пріоритетів, що 

забезпечує ефективність, вважають дотримання наступності на різних 

ступенях і під час вибору форм і методів навчання [248, с. 44] 

У Великобританії утвердилися дві моделі професійно-особистісного 

розвитку вчителя в системі безперервної освіти: модель професійної 

компетентності (модель соціального попиту) і модель практичних умінь і 

навичок. 

Перша модель професійної компетентності демонструє механістичний 

погляд на роль педагога в британській системі освіти, а також вузько-

інструментальний погляд на викладання. Вимоги до знань вчителів в значній 

мірі ідентифікувалися з необхідним відповідно до навчального плану 

знанням предмета. Відповідно до цієї моделі професійний розвиток 
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передбачає набуття додаткових, нових знань, ігноруючи, при цьому, роль 

досвіду в розвитку практичного застосування знань і самооцінку власної 

праці. 

Інша модель професійно-особистісного розвитку педагога (практичних 

умінь і навичок), в основі якої лежить практичний досвід, який визначає 

етапи розвитку в процесі переходу від новачка до статусу експерта. Дана 

модель розглядає викладання як практичну діяльність, що задається за 

допомогою знання і судження.  

З огляду на розвиток ідеї неперервності освіти, зокрема педагогічної, 

у Великій Британії використовується переважно термін «неперервний 

професійний розвиток» (Continuing Professional Development), який свідчить 

про тривалість процесу педагогічної підготовки, наступність, послідовність 

та системність у її забезпеченні. Відповідно в основу неперервної 

педагогічної освіти покладено такі принципи: 

– урахування неповторної індивідуальності й базової потреби 

у неперервному самовдосконаленні та самореалізації під час орієнтування 

освітньої системи на людину педагогічної професії; 

– широкий демократизм освітньої системи, доступність і відкритість будь-

якого рівня та форми подальшої освіти кожній особистості незалежно від її 

соціального походження та фізичного стану; 

– гнучкість освітньої системи, її швидке реагування на зміни пріоритетів; 

– різноманітність освітніх послуг, що пропонуються, право кожного педагога 

на вибір власної стратегії подальшої освіти і розвитку після закінчення 

базової вищої школи; 

– інтеграція формальних і неформальних видів освіти, створення «цілісного 

освітнього поля», яке перетворює суспільство у «тих, хто навчає» і «тих, хто 

навчається» [1]. 

Британським департаментом освіти здійснюються заходи для 

посилення вимог до абітурієнтів і критеріїв відбору кандидатів на програми 
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підготовки педагогів, що сприяє уникненню можливості попадання 

у професію випадкових людей. 

Ступінь бакалавра – базовий курс вищої освіти, триває 3–4 роки, після 

закінчення якого студенти отримують ступінь бакалавра гуманітарних наук, 

бакалавра природничих наук або інших областей спеціалізації. У деяких 

університетах і коледжах вищої освіти після закінчення дворічного курсу 

навчання можна отримати диплом про вищу освіту.  

Закінчивши чотирирічну програму коледжу, майбутні вчителі 

отримують диплом бакалавра педагогіки. Оскільки підготовка вчителів у 

коледжах передбачає вивчення курсу психолого-педагогічних дисциплін, 

методики викладання предмета та педагогічної практики (32 тижні), то 

випускники отримують ще і статус кваліфікованого вчителя.  

Особливе місце у підготовці вчителя посідає педагогічна практика, яка 

забезпечується тісною співпрацею школи та вищого навчального закладу. 

Так, студенти останніх курсів мають проводити дві третини навчального часу 

у двох різних школах, у різних класах. Наприкінці практики студенти 

готують портфоліо, яке зараховується при їхньому оцінюванні. 

Ступінь магістра надається за результатами 1-2 років навчання після 

закінчення бакалаврату за спеціалізацією. У деяких випадках ступінь 

присуджується за результатами письмових іспитів, але кандидатам зазвичай 

необхідно представити та захистити дисертацію. Іноді магістерський ступінь 

присуджується на першому ступені вищої освіти після чотирьох або п’яти 

років навчання. 

Значною популярністю користуються факультети фізичної культури 

коледжів і університетів, у яких готують педагогічні кадри для розвитку 

спорту і фізичної рекреації: викладачів, організаторів, інструкторів вищої 

кваліфікації. Студенти вивчають такі аспекти фізичного виховання, як рухова 

система людини, її поведінка під час змагань і виконання різної фізичної 

діяльності. Деякі університети, що готують фахівців з фізичної культури і 

спорту, вимагають від студентів обов’язкового відвідування певної кількості 
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лекцій і практичних занять, інші покладаються на результати іспитів як 

показник підсумкової успішності студентів [333, с. 228]. 

На першому рівні фізичне виховання може бути як першою, так і 

другою спеціальністю на рівні з філологією, історією, хімією, біологією, 

математикою чи музикою. Після першого рівня випускники отримують 

кваліфікацію «бакалавр», після другого – «майстер», що відповідають рівню 

магістра. 

Особливостями англійських освітніх стандартів, зокрема й 

в професійній підготовці майбутніх тренерів-викладачів, є National 

Curriculum, що містить 10 навчальних предметів, зокрема три дисципліни, які 

утворюють ядро програми. National Curriculum виступає як широкий і 

збалансований єдиний навчальний план, за якими розподіл часу між 

предметами здійснюється на розсуд закладу освіти. Стандарт передбачає 

обсяг часу, який відводиться на державний навчальний план (повинен 

складати 70–75 %), забезпечує неперервність і наступність освіти за 

допомогою поетапної побудови курсів та регулярного контролю рівнів 

навченості; визначає кількість розділів та їхній зміст для кожного етапу;  

передбачає можливість варіативності й диференціації навчання (для різних 

предметів – різні підходи) шляхом виокремлення основних та допоміжних, 

додаткових розділів; має оцінюванні засоби й технології; передбачає 

обов’язкове опанування однієї з 19-ти іноземних мов, диференційованих за 

двома групами: а) мови країн ЄС; б) мови інших держав; уводить 

пріоритетність у National Curriculum навчальних дисциплін гуманітарної 

спрямованості [378].  

Третій ступінь вищої освіти передбачає виключно дослідницьку 

діяльність. Після двох додаткових років навчання в університеті та 

успішного захисту дисертації присвоюється ступінь магістра філософії. Ще 

через три роки подальшого навчання після завершення магістерської 

програми кандидат може подати дисертацію на здобуття ступеня доктора 
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філософії. Усі форми підготовки педагогів базуються на таких основних 

принципах:  

– професійно значущий відбір методів навчання;  

– відсутність переваги певним моделям освіти;  

– надання основного місця в програмі підготовки педагогічній практиці;  

– забезпечення професійного співробітництва як у межах університету, так і 

між університетом і шкільними вчителями.  

Останній принцип лежить в основі моделі «партнерство університетів 

зі школами», за якою школи мають можливість керувати студентами на 

практиці, вносити зміни в їх підготовку. Шкільні вчителі несуть 

відповідальність за керівництво та допомогу студентам на практиці, хоча, 

звичайно, така модель підготовки педагогів не замінює університетську 

підготовку [266]. 

На думку Т. Дереки, в останні десятиліття у Великобританії 

створюються принципово нові підходи до гуманізації педагогічної діяльності 

й формування найбільш значущих для такої діяльності, професійно-

особистісних якостей фахівця фізичного виховання та спорту [121, с. 49].  

Однією з головних вимог до сучасного британського фахівця є його 

ціннісні орієнтації та високий рівень професіоналізму. Останній стає 

соціально значущою, обов’язковою якістю фахівця, здатного до самоаналізу 

практичної діяльності. Структура професіоналізму містить педагогічну 

рефлексію; педагогічну майстерність; педагогічний досвід; компетентність; 

креативність; знання предмету спеціалізації, педагогіки, психології, 

філософії, методики; професійні вміння й навички. Саме професіоналізм 

сучасного британського фахівця є умовою подальшого професійного 

розвитку в різних сферах фізкультурно-спортивної діяльності.  

Фахівець у британській педагогічній системі у процесі формування 

власного професійного рівня, приділяє велику увагу розвиткові своєї 

різносторонньої ерудиції, формуванню теоретичних, практичних, 

педагогічних і психологічних знань, умінь і навичок. Важливе значення для 
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нього мають його моральні цінності і норми поведінки в закладі освіти та 

суспільстві [248].  

Вища школа у США включає широкий діапазон навчальних закладів, 

які помітно відрізняються один від одного як за якістю пропонованої освіти, 

так і за поставленими перед ними завданнями. Сформована система 

ефективно забезпечує спадкоємність різних рівнів американської вищої 

освіти, яка є багатоступеневою. 

У сферу професійної освіти в Сполучених Штатах входять вищі і 

середні спеціальні навчальні заклади, тобто дворічні навчальні заклади, які 

забезпечують населення країни середньою спеціальною освітою, і 

чотирирічні навчальні заклади, які надають вищу освіту (до чотирирічних 

навчальних закладів відносяться всі виші з терміном навчання чотири роки і 

більше). У післяшкільній освіті існує і система неакредитованих навчальних 

закладів. До неї, перш за все, входять професійні школи, які готують фахівців 

нижчої та середньої ланки на основі короткострокових курсів і одно-

дворічних програм, навчальні заклади, що пропонують освіту для дорослих, 

на основі короткострокових професійних курсів і курсів підвищення 

кваліфікації. Неакредитовані навчальні заклади після закінчення освітніх 

програм видають сертифікати, оскільки присуджувати ступені вони не мають 

права. 

Американська система вищої освіти представлена університетами та 

коледжами.  

Молодь, отримавши середню освіту, може вступати в місцеві коледжі 

(Community college) та отримати дворічний ступінь (Associate's degree), або в 

коледжі чи університети, де отримують, зазвичай за чотири роки, ступінь 

бакалавра. При цьому слід зазначити, що навчальні програми школи-

коледжу-університету побудовані виключно з урахуванням наступності 

рівнів, тож для вступу у більшість закладів вищої освіти вимагається 

наявність ступеня. Після отримання ступеня бакалавра можна вчитися далі, 
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щоб отримати ступінь магістра (2-3 роки) або доктора філософії (3 роки або 

більше). 

Педагогічна система освіти у США поєднує три академічних ступеня: 

бакалавра, присвоєння якого передбачає чотирирічне навчання на факультеті 

гуманітарних чи природничих наук та річну спеціалізацію на педагогічному 

факультеті; магістра, здобуття якого вимагає вже дворічної спеціалізації на 

педагогічному факультеті; доктор філософії (доктор педагогіки), на цей 

ступень можуть претендувати магістри, які навчалися ще три роки та 

захистили докторську дисертацію [252]. 

Особливістю підготовки педагогів у США є її традиційна 

спрямованість на певну вікову групу учнів. Так, ступінь бакалавра дає 

можливість викладати в початковій та середній школі основні дисципліни, а 

ступінь магістра – у старшій школі (10-12 класи) однієї або кількості 

суміжних дисциплін. Отримати постійну ліцензію на право викладати в 

загальноосвітній або середній школі можна лише за умови завершення курсу 

магістерської підготовки. 

Важлива частина педагогічної освіти США – практика та стажування. В 

університетах на педагогічну практику відводиться 14 тижнів. 

У педагогічних коледжах практика передбачена на всіх курсах. До програм 

педагогічної практики входить спостереження навчально-виховного процесу, 

аналіз проведених уроків, самостійне проведення уроків у школі (від одного 

до серії). Після закінчення навчального закладу випускникам слід для 

завершення освіти пройти річне стажування за місцем роботи [397].  

Проблема якості професійної підготовки є досить актуальною. Кожен 

штат розробляє власні вимоги, які є обов'язковими тільки для федеральних 

закладів освіти, розташованих у цьому штаті. Варіативність ліцензій та вимог 

щодо професійної підготовки вчителів є негативним фактором щодо 

професійної мобільності педагогів на території США. З 2002 року 

запроваджено добровільну сертифікацію вчителів для здобуття 

національного сертифікату, який визнається у всіх штатах країни. Для цього 
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претенденти мають продемонструвати здатність працювати з класом та 

скласти письмовий іспит. 

Університети США пропонують спеціалізовану програму підготовки 

майбутніх учителів фізичного виховання (Physical Education Teacher 

Education – PETE). Одержання ступеня бакалавра в галузі фізичної культури і 

спорту передбачає два типи підготовки: для роботи в громадських місцях та 

для викладання фізичного виховання в системі державних шкіл. Для того, 

щоб бути сертифікованими в галузі фізичного виховання (К-12 – охорона 

здоров’я та фітнес), учителі мають додатково пройти навчання за програмою 

підготовки викладача – бакалавра освіти (Bachelor of Education, B.Ed) у галузі 

фізичного виховання. Студенти, які обирають подвійну програму 

сертифікації в галузі охорони здоров’я та фізичного виховання, мають 

виконати всі роботи з курсу фізичного виховання, а також додаткові курсові 

роботи. Вони спеціалізуються як тренери, вчителі або фахівці з адаптивної 

фізичної культури й одержують подвійний диплом [150, с. 118 – 120]. 

Визначальною особливістю професійної підготовки майбутнього 

педагога у США є індивідуалізація навчання, яка сприяє спрямованості 

змісту освіти на формування у майбутнього фахівця позитивної Я-концепції і 

механізму самоаналізу професійних настанов, зокрема, здатність до 

особистісного і професійного самовизначення, самоконтролю і самоаналізу 

[385]. 

Характерними рисами системи освіти США, на думку Т. Дереки, є її 

децентралізація й полікультурна спрямованість; максимальне врахування 

потреб американського суспільства, ринку праці, сучасних тенденцій у галузі 

педагогічних знань. Ця особливість знаходить відображення у вимогах до 

університетської підготовки викладачів фізичного виховання, стандартах 

акредитації спеціальності й оціночних стандартах випускників [122, с. 72].  

У галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини єдиною 

добровільною професійною організацією у світі, яка об’єднує як учителів та 

управлінців, так і студентів й практикантів є Американський альянс охорони 
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здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації і танців [385]. Своїм членам альянс 

надає можливість професійного розвитку та забезпечує професійну практику. 

Він об’єднує діяльність п’яти національних асоціацій США фізкультурно-

спортивної спрямованості, кожна з яких представляє свою сферу інтересів 

[398, с. 16]:  

1) Американська асоціація здоров’я в освіті допомагає професіоналам у 

галузі охорони здоров’я просувати нововведення щодо здорового способу 

життя в освіту; 

2) Американська асоціація фізичної активності та рекреації підтримує 

професійні практичні курси відновлення фізичного стану, педагогів і 

студентів через створення креативних методик та прийомів; 

3) Національна асоціація дівчат і жінок у спорті  – сприяє поширенню 

ідей гендерної рівності й участі жінок у спортивних змаганнях; 

4) Національна асоціація спорту й фізкультурної освіти – просуває 

професійні практичні курси в різних видах спорту і фізичної діяльності 

шляхом дослідження та поширення інформації; 

5) Національна асоціація танців виступає за впровадження професійних 

практичних курсів в танцювальну освіту.  

Відомі дослідники Т. Осадча, І. Максименко зазначають, що з метою 

вдосконалення системи фізичного виховання та професійної освіти фахівців 

в США пропонують доповнити національну доктрину освіти такими 

положеннями: 

–  визнання фізичного виховання (особливо значущості розвитку рухових 

здібностей учнів) важливою складовою національної політики в галузі 

освіти; 

– використання інтегрованого підходу до навчання, яке представляє собою 

синтез інноваційних технологій, які застосовуються в різних навчальних 

дисциплінах; 

– розроблення програми підготовки викладачів, пріоритетними завданнями 

яких є підвищення рівня здоров’я та фізичної підготовленості учнів; 
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– переорієнтація програми фізичного виховання для середніх шкіл зі 

спортивної спрямованості на оздоровчу; 

– прийняття всіма радами шкіл рекомендацій та нормативів, розроблених 

Національною асоціацією спорту й фізкультурної освіти та спрямованих на 

всебічних гармонійний, інтелектуальний та фізичний, розвиток 

підростаючого покоління [252, с. 8-9]. 

Отже, система професійної освіти США у галузі фізичної культури і 

спорту відображається у змісті освіти, що ґрунтується на основі модульно-

компетентнісного підходу. Особливістю американської освіти є те, що будь-

який рівень освіти закінчується отриманням документа про освіту. Студент 

має право продовжити навчання за обраною спеціальністю за індивідуальною 

програмою. Під час навчання залікові одиниці у вищому навчальному закладі 

розраховуються на підставі часу, який студенти проводять на заняттях 

(аудиторні години) [387].  

Організація навчання викладачів фізичного виховання в 

американському університеті характеризується високим ступенем 

індивідуалізації й диференціації: студенти мають можливість самостійно 

складати навчальний план, визначати навчальне навантаження на семестр, 

обирати курси з різних видів фізичної активності на одному з трьох рівнів 

складності. Вибір форм і методів організації занять обумовлюється 

реалізацією університетами особистісного, діяльнісного і рефлексивного 

підходів до навчання педагогів; акцент робиться на взаємодії теоретичних і 

практичних аспектів навчальних предметів, розвиток практичних умінь 

студентів у процесі всіх форм занять і низки педагогічних практик.  

Відмінними рисами організації багаторівневої підготовки викладачів 

фізичного виховання в університетах США є диференціація й 

індивідуалізація навчання в межах особистісного підходу до навчання 

педагогів, практична спрямованість кожного курсу, варіативність практичних 

методів навчання у межах діяльнісного підходу, акцент на формування 



 93 

спеціальних педагогічних знань викладача на основі інтеграції отриманих 

знань і вмінь із різних блоків дисциплін [122, с. 73]. 

На зміст програми підготовки викладачів фізичного виховання 

впливають соціально-культурний (особливе значення спорту в 

американському суспільстві як соціального стабілізатора, засобу об’єднання 

людей на національному рівні) і науково-теоретичний (панування ідей 

гуманістичної педагогіки, велика кількість теорій навчання) чинники. На 

основі врахування даних факторів і стандартів шкільного фізичного 

виховання кожен викладач фізичного виховання повинен сформулювати 

власну концепцію навчання. Цьому завданню підпорядковане вивчення 

студентами дисциплін професійно-педагогічного блоку програми [398]. 

Підготовка тренерів високої кваліфікації здійснюється в 

Американському Інституті спортивних тренерів (Institute for Sport Coaching), 

що об’єднує понад 110 регіональних і національних спортивних організацій, 

котрі відповідають вимогам національних стандартів і беруть участь у 

оптимізації творчого потенціалу тренерів високої кваліфікації та розробленні 

відповідних програм. Майбутні тренери вивчають такі дисципліни: 

«Філософія та етика», «Безпека та попередження травматизму», «Оптимізація 

фізичних кондицій», «Зріст і розвиток», «Навчання та комунікація», 

«Спортивні навички і тактика», «Організація та управління», «Тестування і 

контроль». Стандарти освіти розробляються за участі Національної асоціації 

спорту і фізичної освіти (National Association of Sport and Physical Education). 

Завданням освітніх програм уважається: навчання сучасним знанням із 

психології, педагогіки, фізіології, менеджменту; розвиток комунікативних 

навичок і здатності ефективно засвоювати нову інформацію, формування у 

майбутніх  тренерів творчої спрямованості, вміння нешаблонно мислити, 

знаходити і застосовувати інноваційні, оригінальні методики, нестандартні 

рішення для розвитку в  спортсменів властивостей, котрі необхідні для 

перемоги. 
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Поряд із підготовкою вчителів та тренерів високої кваліфікації, у США 

здійснюється підготовка тренерів-інструкторів, фахівців із фізичних вправ, 

організаторів спорту, фахівців із гігієни, з ритміки і танців. 

Основні спільні та відмінні риси між зарубіжними і українською 

системами освіти,  визначені в додатку Б. 

Як показав аналіз літератури та матеріалів досліджень, у світі створені і 

продовжують створюватися різні моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, завданням яких є підвищення якості 

підготовки спеціалістів, формування в них потреби у безперервному 

оволодінні знаннями, вдосконаленні своїх професійних навичок, набутті 

необхідних компетенцій (ключових, базових, спеціальних і та ін.) і, як 

результат, досягнення високої якості освітньої діяльності. 

Здійснений аналіз наукових досліджень (додаток Б) щодо зарубіжних 

моделей професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту, 

національних стандартів такої підготовки, дає підстави стверджувати, що 

наступність є однією з її головних рис, що забезпечується: 

 – по-перше, – централізованістю управління – незважаючи на 

наявність єдиних національних курикулумів, узгодженість організації 

освітніх програм підготовки фахівців фізичної культури і спорту на різних 

етапах освіти (наявність єдиних навчальних планів), що є пріоритетом 

діяльності єдиної для мережі закладів вищої освіти з фізичної культури 

головуючої організації (в Європі – Європейська мережа спортивних наук у 

вищій освіті (ENSSHE)); 

 – по-друге, – наявністю базового і спеціалізованого етапів, організація 

та зміст навчання на яких принципово відрізняються, проте виходять один з 

одного (базова підготовка спрямовується на оволодіння студентами всього 

комплексу дисциплін, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, у 

тому числі дисциплін організаційно-управлінських й економічних; 

спеціалізована – спрямована на поглиблення фахових компетентностей, не 

передбачає вивчення допоміжних та загальних дисциплін); 
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 – по-третє, – наявністю спеціальних навчальних курсів для здобувачів 

освіти (наприклад, курс професійного залучення до фізкультурно-спортивної 

професії), які спрямовані на адаптацію, оптимальне «входження» студентів 

до освітньо-професійного простору, а також різних форм та видів практики, 

що є спеціалізованими на різних етапах навчання (на першій ступені – так 

звана «пасивна», потім - активна); 

 – по-четверте, – домінувальною практичною зорієнтованістю методів 

навчання на різних етапах професійної підготовки, що забезпечується 

методологією діяльнісного підходу в освіті; 

– по-п’яте, – загальною індивідуалізацією та диференційованістю 

професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; 

– по-шосте, – особистісною спрямованістю професійної підготовки 

фахівців фізичної культури і спорту, домінувальним рефлексивним підходом, 

що передбачає орієнтацією фахового навчання на формування та 

удосконалення індивідуальної концепції професійної діяльності майбутнього 

фахівця; 

 – по-сьоме, – наявністю регулярного контролю рівнів професійної 

підготовленості майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, результати 

якого визначають особливості навчання на наступному рівні підготовки. 

 

1.4. Сучасний стан професійної підготовки фахівців фізичної 

культури і спорту у закладах вищої освіти України 

 

Досліджуючи стан професійної підготовки сучасного фахівця фізичної 

культури і спорту в Україні вчені Ю. Зайцева [134], В. Захаріна [138], 

Б. Максимчук [198], А. Сватьєв [306] та ін., серед істотних її недоліків, 

відзначають: 

– невиправдане перебільшення обсягу теоретичної підготовки в 

освітніх програмах та недостатність обсягу спеціально-педагогічної 

підготовки та педагогічної практики; 
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– невиправдане перебільшення обсягу теоретичної підготовки 

в освітніх програмах, недостатність обсягу спеціально-педагогічної 

підготовки та педагогічної практики; 

– відірваність знань від практики, внаслідок чого студентами 

втрачається здатність своєчасно їх застосовувати і знання лишаються 

незатребуваними, а це, в свою чергу, значно знижує ефективність 

професійної підготовки; 

– переважна зорієнтованість підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту на осмислення професійної діяльності з теоретичного 

погляду, без урахування значущості знань, умінь та навичок, що мають 

практичну цінність для майбутньої професійної діяльності; 

– обґрунтована тенденція збільшення часу на самостійну та 

індивідуальну роботу студентів поруч з відсутністю педагогічного контролю 

за виконанням цієї роботи; 

– недостатній обсяг практики, що є неприпустимим для формування 

професійних умінь і навичок майбутнього фахівця різних форм 

фізкультурно-спортивної роботи тощо. 

Викликає занепокоєння той факт, що у суспільстві недооцінюється 

освітня, соціально-економічна, оздоровча та виховна ролі фізичної культури, 

практикується залишковий принцип фінансування, наявний дефіцит 

матеріальної бази, слабка пропаганда здорового способу життя та фізичної 

активності. Означене неминуче призводить до того, що в країні наявна стійка 

тенденція погіршення здоров'я і фізичної підготовленості переважної 

більшості громадян. Саме така ситуація спонукала уряд України прийняти 

Постанову «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України» (2015 р.), у якій визначається 

механізм проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України [285], адже саме фізична підготовленість відображає одну 

з основоположних сторін життєздатності народу. 
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Для майбутніх фахівців фізичної культури і спорту рівень власної 

фізичної підготовленості є важливим показником професійної 

компетентності. 

 Попри деякі зміни в області фізичної культури і спорту, вони майже не 

враховуються в системі підготовки майбутніх фахівців. Тож випускники 

факультетів фізичного виховання виявляються недостатньо підготовленими 

до пропаганди здорового способу життя, рухової активності, занять спортом 

і, що прикро, самі не завжди мають належну фізичну підготовку. 

 Така ситуація об’єктивно не може сприяти фізичному розвитку 

учнівської та студентської молоді, формуванню здорового способу життя, 

поширенню фізичної культури серед населення країни. Відповідальність за 

позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту та професійної 

підготовки майбутніх фахівців цієї галузі здебільшого лежить на закладах 

фахової передвищої освіти (коледж) та вищої освіти (університет).  

Відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту»  на сьогоднішній день професійна підготовка фахівців 

фізичної культури і спорту здійснюється на кількох ступенях – фаховий 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Усі 

рівні підготовки можливо здобути у багатоступеневій освітній установі – 

університетському комплексі [135, 137]. Разом з тим, розвиток багаторівневої 

освіти і ступеневої підготовки майбутніх фахівців, в цілому, фізичної 

культури і спорту, зокрема – загострив проблеми наступності змісту різних 

рівнів і ступенів професійної підготовки. Однією з таких актуальних є 

формування змісту освіти та навчання в ступеневій системі освіти.  

 У здійсненні наступності в ступеневій системі освіти, а саме в ланці 

«коледж-університет» існує низка проблем, а саме: соціальна та психологічна 

адаптація студентів, істотна відмінності як у специфіці змісту і технологій 

університетської професійної підготовки, так і в стилі професійної діяльності 

викладачів, яка недостатньо враховується в освітньому процесі коледжу. У 

зв'язку з цим актуальності набуває розроблення єдиних підходів до 
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організації професійного навчання, а також узгодження навчально-

методичної взаємодії. 

 Кожен ступень підготовки фахівців є професійно завершеним і, в той 

же час, посідає відповідне місце в системі неперервної професійної освіти. 

Це означає, з одного боку, що після кожного ступеня освіти випускники є 

досить професійно компетентними й готовими до діяльності, з іншого боку, 

вони мають можливість здобуття професійної освіти на більш високому 

рівні. 

За своєю сутністю навчання в коледжі на спеціальності «Фізична 

культура і спорт» та в університеті – «Фізичне виховання», безумовно, має 

низку відмінностей. На навчання до коледжу вступають молоді люди, які 

отримали базову середню освіту. Тому під час перших двох років навчання, 

згідно з навчальним планом, відбувається вивчення усіх загальноосвітніх 

дисциплін для отримання атестату про повну середню освіту. 

Вступ до університету можливий лише за наявності повної середньої 

освіти. Масова частка викладання загальноосвітніх дисциплін в коледжі 

становить 47,5%, загальних дисциплін в університеті (бакалавр) – 17,5%. 

Таким чином, на професійно орієнтовану складову в університеті відводиться 

значно більше часу. В той же час у коледжі частка практичної підготовки 

становить 7%, в університеті 7,5% (за перші два курси – лише 2,5%). Як 

бачимо, спостерігається перша відмінність – у змісті навчальних планів 

коледжу і університету, а, отже, і змісті власне професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Крім вищевказаних 

розбіжностей, під час аналізу навчальних планів виявлено й інші, що 

представлені у таблиці 1.2.  

Як видно з таблиці, наявні досить суттєві відмінності як у змістовому 

наповненні  (перелік  дисциплін),  так   і   у  кількісному   (кількість  кредитів,  

загальний обсяг годин та обсяг аудиторних годин). Дисципліни у рядках 13-

22, 26-27 вивчаються в ЗНУ, але на старших курсах. Найбільш вражаючі 

відмінності спостерігаються в обсязі дисциплін  «Теорія і методика  
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Таблиця 1.2 
Порівняльна таблиця обсягу професійно-орієнтованих дисциплін у 

навчальних планах Запорізького національного університету та 
Економіко-правничого коледжу Запорізького національного 

університету 
№ Перелік 

професійноорієнтованих  
дисциплін в ЕПК ЗНУ 

Кількість 
годин 

Форма 
контр. 

Перелік  
професійноорієнтованих  

дисциплін в ЗНУ 

Кількість 
годин 

Форма 
контр. 

Позитивна 
різниця у 

кількості годин 
1 Біохімія 144 5-е Фізіологія рухової 

активності з основами 
біохімії 

120 4-е ЕПК + 44 

2 Анатомія людини 144 4-з, 5-е Анатомія людини 150 1-е ЗНУ + 6 
3 Фізіологія людини 162 5-е Фізіологія людини 150 3-е ЕПК + 12 
4 Вступ до спеціальності 54 2-е Вступ до спеціальності 90 1-е ЗНУ + 36 
5 Спортивна метрологія 126 6-е Спортивна метрологія 120 3-е ЕПК + 6 
6 Теорія і методика 

фізичного виховання 
234 4-з, 5-е Теорія і методика 

фізичного виховання та 
спорту 

330 2,3,4-з; 
5-е 

ЗНУ + 96 

7 Теорія і методика 
гімнастики 

198 3-з, 4-е Гімнастика з методиками 
викладання 

150 1-з, 2-е ЕПК + 48 

8 Теорія і методика 
плавання 

180 5-з Плавання з методиками 
викладання 

150 1,2-з ЕПК + 30 

9 Теорія і методика легкої 
атлетики 

198 5-з, 6-е Легка атлетика з 
методиками викладання 

150 1-з, 2-е ЕПК + 48 

10 Туризм та спортивне 
орієнтування 

90 4-з Спортивне орієнтування 90 4-з  

11 Спортивно-педагогічне 
вдосконалення 

234 3,4-з Спортивно-педагогічне 
вдосконалення 

330 1,2-з ЗНУ + 96 

Гандбол з методиками 
викладання 

150  

Футбол з методиками 
викладання 

150  

Баскетбол  з методиками 
викладання 

150  

12 Теорія і методика 
спортивних та рухливих 

ігор 

198 6-е 

Волейбол з методиками 
викладання 

150  

ЗНУ + 402 

13 Масаж 108 6-з     
14 Аеробіка 126 6-з    ЕПК + 108 
15 Основи екології 54 4-з*    ЕПК + 54 
16 Теорія і методика 

атлетизму 
54 6-з    ЕПК + 54 

17 Теорія і методика 
спортивних двобоїв 

54 6-з    ЕПК + 54 

18 Безпека життєдіяльності 
фахівця з основами 

охорони праці 

90 4-з    ЕПК + 90 

19 Гігієна та гігієна 
фізичних вправ 

72 6-з    ЕПК + 72 

20 Інформатика та 
комп`ютерна техніка 

54 3-з    ЕПК + 54 

21 Історія фізичної 
культури 

90 3-е    ЕПК + 90 

22 Курсова робота з 
фізіології людини 

36      

23 Пропедевтична 
(ознайомча) практика 

 3 Навчальна практика з 
туризму 

 2  

24 Педагогічна практика  3,4 Навчальна практика  3  
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Продовження таблиці 1.2

25 Практика за профілем 
роботи 

 5     

26 Основи біомеханіки та 
біомеханічного аналізу 

54 6-з    ЕПК + 54 

27 Основи валеології 90 5-з    ЕПК + 90 
Примітки: 
е – екзамен; 
з – залік; 
з* – диференційований залік; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – номер семестру. 
 

спортивних та рухливих ігор» – 402 години, «Теорія і методика фізичного 

виховання» – 96 (більший обсяг в ЗНУ). Така структура і зміст навчальних 

планів коледжу і університету не відповідає принципу наступності, що 

свідчить про  малоефективність існування такої ланки ступеневої системи 

освіти, як «коледж-університет» та великі обсяги академічної різниці. 

У цілому можемо зазначити, що структура коледжу більш близька до 

школи, а університет відрізняється самостійністю, як за структурою, так і за 

змістом. 

Так, тривалість навчання в коледжі на спеціальності «фізична культура 

і спорт» становить три роки, в той час, як в університеті на спеціальності 

«фізичне виховання» освітньо-кваліфікаційний ступінь «бакалавр» 

отримується упродовж чотирьох років.  

При цьому, у випадку обрання освітнього шляху за ступеневою 

системою освіти типу «коледж-університет» (3 роки навчання в коледжі 

після 9 класу, вступ до університету на ІІІ курс і 2 роки навчання до набуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»), термін навчання скорочується 

на 1 рік порівняно з системою «школа-університет» (2 роки навчання в 

старшій школі (10-11 клас) і 4 роки навчання в університеті на бакалавраті). 

На нашу думку, визначений чинник є вагомим, оскільки, чим раніше 

розпочинається професійна спрямованість навчання, тим швидше 

відбувається професійне становлення. Вважатимемо цю особливість другою 

відмінністю.  
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Третьою, відмінністю навчання в коледжі від навчання в університеті 

є наявний професорсько-викладацький склад закладів освіти. Беззаперечно, 

чисельність і рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу 

впливає на рівень підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. 

В університеті, зазвичай більше викладачів із вченими званнями. Тому 

вбачаємо за необхідне залучення професорсько-викладацького складу 

університету до співпраці з коледжем, а студентів коледжу – до професійних 

та спортивних заходів, які проводяться в університеті, а також організації 

постійного підвищення кваліфікації викладачів коледжу на базі університету.  

Четвертою відмінністю вважаємо вимоги, які висуваються до 

студентів. Звичайно, в університеті на спеціальності «фізичне виховання» 

навчання значно більше орієнтоване на самостійну роботу і свідому 

активність студентів. Відрізняється й роль кураторів навчальних груп. Так, 

у коледжі куратор відіграє значну роль у вирішенні будь-яких питань, які 

пов’язані з навчанням, виховною роботою студентів навчальної групи. Крім 

цього, на нього покладено суворий контроль відвідуваності занять 

студентами та успішності їхнього навчання, дотримання ними правил та 

внутрішнього розпорядку у гуртожитках тощо, а також взаємодія з батьками, 

тренерами, проведення позаурочних заходів. У той же час куратор 

в університеті виконує суто організаційні функції: надання допомоги 

студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні 

індивідуальної виховної роботи (за необхідності), контроль за освітнім 

процесом. Таким чином, студенти університетських груп відрізняються 

більшою самостійністю і відповідальністю порівняно із студентами коледжу, 

адже останні вступають на навчання, будучи ще неповнолітніми і, 

відповідно, потребують більшої участі педагогів на початку студентського 

життя. Таке педагогічно-виховне піклування вважаємо невиправданим, 

оскільки йдеться про професійну підготовку майбутнього вчителя (тренера, 

інструктора, спортивного функціонера), а, отже, надлишкова опіка над 
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молодою людиною, свідомою і відповідальною, може призводити до 

інфантилізму і пасивності. 

Не менш важливою відмінністю освітнього процесу коледжу і 

університету є рівень адаптивних можливостей студентів. Як і при будь-якій 

зміні звичних умов життя тощо, а отже, виходу із зони комфорту, так і при 

зміні закладу освіти та колективу змінюється й якість навчання, адже 

відбувається адаптація. 

Для комплексного вирішення цих питань необхідно, в першу чергу, 

підвищити якість професійної підготовки, урізноманітнити форми та засоби 

навчання, залучати видатних спортсменів, почесних працівників фізичної 

культури і спорту, впливових та авторитетних людей до освітнього процесу. 

Для ступеневої системи освіти одним з головних питань є поєднання та 

узгодження освітніх стандартів на різних щаблях професійної підготовки 

(коледж, університет). Проблематичним є забезпечення побудови й реалізації 

оптимального освітнього маршруту студентів, адже діючі стандарти вищої 

професійної освіти для підготовки молодшого бакалавра та бакалавра, 

магістра між собою не узгоджені і не надають достатньо можливостей для 

повноцінної інтеграції. Таким чином, існує суперечність між наявним 

потенціалом ступеневої системи освіти в реалізації високоефективної й 

економічної системи підготовки професійних фахівців і недостатньо 

гнучкими стандартами самої професійної освіти. Вирішити її можливо 

завдяки розробленню спеціальних механізмів поєднання існуючих освітніх 

стандартів різних рівнів, що на сьогоднішній день практикується у деяких 

університетських комплексах.  

Навчаючись у коледжі (рівень молодшого бакалавра), майбутній 

фахівець отримує фундаментальну загальнонаукову освіту класичного типу. 

У цей час відбувається ознайомлення з основними напрямами знань про 

людину, обов’язкова науково-дослідна робота, обов’язкова практична 

складова (пропедевтична (ознайомча), педагогічна, практика за профілем 

роботи).  
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Після успішного завершення навчання на цьому рівні випускник може 

продовжувати навчання на наступному рівні чи отримати за бажанням 

диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією «викладач фізичного 

виховання».  

Фаховий молодший бакалавр може посідати посади: методист-

інструктор фізичного виховання у дошкільних та шкільних освітніх закладах, 

інструктор з фізичної культури на підприємствах, в установах та в зонах 

масового відпочинку населення, працівник державних і громадських установ, 

що керують розвитком фізичної культури та спорту, працівник спортивних 

клубів, спортивно-оздоровчих таборів. 

 Випускники коледжу готові до практичної діяльності. Проте, на 

сьогоднішній день більшість з них після закінчення коледжу продовжує свою 

неперервну професійну освіту, вступаючи до університету.  

Таким чином, під час реалізації принципу наступності складається 

модель безперервної підготовки фахівця в системі ступеневої освіти. Вона 

характеризується поетапним процесом розвитку особистості, яка у міру 

засвоєння теоретичної інформації, послідовно переходить від одного ступеня 

безперервної підготовки до іншого. Підготовка фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій системі неперервної професійної освіти передбачає 

послідовне вивчення циклів: 

– гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

– природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; 

– професійної та практичної підготовки. 

Поетапне вивчення цих циклів у взаємозв'язку один з одним збігається 

з однією з вимог принципу наступності – рухом від простого до складного. 

Навчання на спеціальності на першому рівні готує до необхідності вивчення 

природничо-наукових і загально-професійних дисциплін, а спеціальних 

дисциплін – до розгляду питань спеціальності на більш високому рівні тобто 

на основі наступних більш складних моделей явищ. 
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За обсягом навчальних дисциплін у ЕПК ЗНУ та ЗНУ спостерігається 

ситуація, за якої кількість годин академічної різниці сягає більш як за тисячу 

академгодин. Більша частина академічної різниці з циклів гуманітарної та 

соціально-економічної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки може бути подолана студентом самостійно під керівництвом 

викладача та успішно зарахована. Щодо академічної різниці з дисциплін 

циклу професійної та практичної підготовки, то певні дисципліни цілком 

можливо опанувати самостійно. Однак спеціальні дисципліни спортивного 

спрямування мають вивчатися безпосередньо під керівництвом викладача у 

спеціально відведених для цього місцях. Йдеться про такі, як: «Гімнастика з 

методиками викладання» (академічна різниця становить 126 ак/год.), «Легка 

атлетика з методиками викладання» (126 ак/год.), «Плавання з методиками 

викладання» (54 ак/год.), «Рухливі ігри», «Волейбол», «Баскетбол з 

методикою викладання» (90 ак/год.), «Спортивно-педагогічне 

вдосконалення» (324 ак/год.). 

Для денної форми навчання термін ліквідації академічної різниці 

складає не більше двох місяців. Безперечно, така ситуація не може сприяти 

успішному переходу від попереднього рівня (молодший спеціаліст) до 

наступного (бакалавр), адже випускник коледжу у період соціальної та 

психологічної адаптації до нових умов навчання має докладати чимало 

зусиль і часу для усунення академічної різниці. 

 Уважаємо, що наступність професійної освіти, при переході з 

попереднього на наступний рівень підготовки, не може бути у вигляді 

механічного заліку всього навчального матеріалу академічної різниці, а 

скорочення термінів навчання можливе лише при оптимізації як змісту 

навчання, так і організації освітнього процесу з урахуванням вже 

сформованого типу професійної діяльності. 

На рівні бакалавра особлива увага приділяється поглибленій 

підготовці, фундаментальних та професійно-орієнтованих знаннях й вміннях  

для вирішення типових професійних завдань. Після складання державних 
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іспитів і захисту кваліфікаційної роботи студентам спеціальності фізичне 

виховання присвоюється кваліфікація «Бакалавр фізичного виховання та 

спорту».  

На рівні магістра в університеті акцентовано увагу на професійну 

освіту, набуття початкового професійного досвіду. Крім цього, у магістратурі 

відбувається професійна підготовка майбутніх фахівців до наукової та 

викладацької діяльності в освітніх закладах. 

Результати аналізу діючих навчальних планів та програм, навчально-

методичної літератури та практики (додаток В, додаток Г1) виявив: 

– наявність недостатнього рівня наступності між загально-професійними і 

спеціальними дисциплінами на теоретичних і практичних заняттях в 

ступеневій системі освіти за типом «коледж-університет»; 

– відсутність інваріантних програм за напрямами освіти; 

– вибірковість і непонятійність навчальних тем комплексного і системного 

вивчення, відведення недостатньої кількості академічних годин на практичні 

заняття; 

– відсутність реальної можливості дистанційного навчання.  

 Головним принципом побудови структури навчального плану має бути 

узгодженість і інтегративність компонентів (дисциплін) всіх циклів 

дисциплін плану коледжу з навчальними планами університету, а навчальні 

плани університету мають розроблятися виключно із застосуванням 

принципу наступності. Під узгодженістю планів розуміємо як змістовно-

професійне, так і організаційне забезпечення можливості переходу 

майбутнього фахівця з одного освітнього рівня на інший у межах системи 

«коледж – університет». Узгодженість має бути наявною і в структурі, і в 

сукупності циклів дисциплін, і в єдності вимог до теоретичних знань і вмінь 

студентів за циклами дисциплін.  

 Вирішення даних питань, усунення зазначених недоліків сприятиме не 

тільки вдосконаленню освітнього процесу, а й забезпеченню наступності у 

підготовці фахівців на належному рівні.  
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 У цьому контексті цінною є думка С. Сисоєвої, на яку ми спираємося, 

щодо реалізації нових підходів у розвитку неперервної фізкультурної освіти, 

а саме:  

– апробації та впровадженні нових освітніх професійних програм, 

педагогічних і інформаційних технологій у навчальний та дослідницький 

процеси; 

– розроблення нових науково-дослідних напрямів у галузі «Фізична культура 

та спорт»; 

– зміцнення навчально-спортивної і матеріально-технічної бази закладів 

фахової передвищої та вищої фізкультурної освіти;  

– здійснення обміну досвідом професійної підготовки майбутніх фахівців із 

закордонними країнами, включаючи стажування; 

– забезпечення професійної підготовки, перепідготовки і стимулювання 

діяльності суспільних організаторів і тренерів з фізичної культури [315, с. 79-

86].  

Отже, результати аналізу дослідження свідчать, що теоретична 

підготовленість студентів спеціальності фізичне виховання в різних 

університетах країни знаходиться на середньому рівні. Подібна ситуація є 

підставою для перегляду і суттєвого вдосконалення змісту освітніх програм і 

організації освітнього процесу. Окремої уваги заслуговує розгляд питання в 

ракурсі доцільності створення навчальних комплексів. Для ефективної 

реалізації навчання в ступеневій системі освіти за типом «коледж-

університет» необхідно адаптувати навчальні плани коледжу до навчальних 

планів університету з обов’язковим дотриманням принципу наступності.  

Для повноти розуміння питання, вважаємо за потрібне врахувати і 

проблеми сучасного студентства факультетів фізичної культури і спорту, до 

яких, на нашу думку, відносяться:  

– низький рівень мотивації до навчання з огляду на низький рівень заробітної 

плати у фахівців галузі, недостатність спортивного інвентаря, нерозуміння 

важливості теоретичної підготовки та ін.; 
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– низький рівень загальних знань (середній бал свідоцтва вступників коледжу 

(зокрема у 2016 році – 7,4 бали); 

– низький рівень фізичної підготовки з причини неналежного викладання 

фізичної культури в закладах освіти; 

– низький рівень здоров’я в умовах значної «комп’ютеризації» життя, 

несприятливих екологічних чинників, спадковості тощо. 

 Результати дослідження стану підготовки фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій системі освіти (додаток Д) дають підстави зробити 

висновок, що в сучасній системі потребує подальшого вдосконалення 

структура багаторівневої професійної підготовки. Вихід із наявної ситуації 

вбачається у створенні єдиного освітнього простору, розробленні нового 

стандарту неперервної професійної підготовки фахівців фізичної культури і 

спорту, у якому має бути передбачено більш ефективну модель підготовки 

майбутніх фахівців із застосуванням повної інтеграції рівнів в ступеневій 

системі освіти. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Узагальнення теоретичних основ професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті дослідження дає 

змогу зробити такі висновки за розділом. 

1. За результатами здійсненого дефінітивного аналізу базових понять 

дисертаційного дослідження, таких як «професія», «фах», «професійна 

підготовка», «фахівець», «фізична культура», «спорт», а також «майбутній 

фахівець фізичної культури і спорту», професійна підготовка майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту у роботі розуміється цілеспрямованим, 

науково та методично обґрунтованим процесом формування їх ставлень та 

здобуття ними професійних знань, умінь і навичок з метою формування 

теоретичної, методичної та практичної (фізичної) готовності до майбутньої 

професійної діяльності. як передумови їх професійної компетентності.  
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Основними властивостями професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в системі вищої освіти є безперервність та 

багаторівневість, що на формальному рівні визначається її ступеневістю за 

типом «коледж - університет». Визначальними ознаками ступеневої освіти 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту визначені такі - вона: інтегрує 

велику концентрацію професійно орієнтованих дисциплін і практичної 

підготовки; прискорює процес отримання фаху; передбачає 

взаємоузгодженість навчальних планів; забезпечує формування 

конкурентоспроможного фахівця с високим рівнем професійної 

компетентності; забезпечує розвиток адаптивності здобувачів освіти; дає 

змогу поєднувати професійну діяльність з навчанням, тобто характеризується 

наступністю.  

2. Ґрунтуючись на філософському розумінні наступності як: атрибута 

процесів розвитку, поступової зміни певного стану об’єкту завдяки 

механізмам формування, розвитку, заперечення; важливого типу 

взаємозв’язку між різними якісними станами дійсності, що розвивається і 

визначає єдність збереження, відтворення та модифікації певного змісту 

системи, що заперечується, коли певний зміст, структура та функції однієї 

системи повторюються, вилучаються та розвиваються в іншій системі на 

якісно новому рівні. Враховуючи психологічний контекст наступності як 

атрибуту розвитку особистості, що характеризується горизонтальними 

(кількісні зміни, що виявляються у межах одного етапу розвитку) та 

вертикальними (якісні зміни, що передбачають зміни у структурі суб’єкта та 

переводять його на новий етап розвитку) аспектами. А також виходячи з 

положень різних педагогічних підходів до розуміння наступності як: 

1) особливого зв’язку та узгодженості у змісті, організаційно-методичному 

забезпеченні навчального процесу на різних етапах навчання (А. Батаршев, 

М. Вакушенко, С. Гончаренко, К. Делікатний, А. Сманцер, І. Чічканов та ін.); 

2) базового загально-педагогічного принципу, що забезпечує цілісність та 

системність освіти та її результатів і виявляється у поступово-висхідному 
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характері розгортання освітнього процесу у відповідності зі змістом‚ 

формами і методами роботи при обов’язковому врахуванні якісних змін‚ які 

відбуваються у здобувачів освіти (О. Бараховська, І. Ганелін, В. Мадзігон, 

М. Махмутов, О. Мороз, О. Штонда та ін.). Наступність професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту визначена 

особливим педагогічним феноменом, провідним педагогічним принципом, 

що передбачає організаційно, методично та психологічно обґрунтовану 

побудову освітніх програм та освітнього процесу в цілому, забезпечує 

системність і логічну послідовність у навчанні за принципом «від простого 

до складного», ґрунтується на інтеграції навчальних планів, узгодженості 

змісту навчальних дисциплін, форм і методів їх викладання, та спрямований 

на послідовне вдосконалення готовності здобувачів освіти до їх майбутньої 

професійної діяльності, а також подальшого професійного навчання та 

розвитку. 

Визначальними властивостями наступності професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту є такі – вона: передбачає 

взаємозв’язок та узгодженість у змісті, організаційно-методичному 

забезпеченні навчального процесу на різних етапах і ступенях навчання; 

забезпечує реалізацію інших дидактичних принципів – науковості, 

системності та систематичності, послідовності, доступності; встановлює 

зв’язки між новими та раніше здобутими знаннями як елементами цілісної 

системи; забезпечує їх подальший розвиток та осмислення на новому, 

вищому рівні; сприяє підготовці здобувачів освіти до оволодіння новими, 

складнішим знаннями та вміннями в майбутньому; налагоджує зв’язки між 

знаннями, які повідомляють на одному занятті й у різних темах курсу, між 

навчальним матеріалом різних предметів; указує, що на наступному етапі 

навчання не потрібно затримувати учнів на рівні попереднього, 

конструктивніше відновлювати старе у процесі наступної роботи над новим 

матеріалом; здійснює послідовний зв’язок у роботі окремих ступенів шляхом 

застосування таких засобів, як узгодження програм, підручників, навчальних 
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посібників, повторення навчального матеріалу, проведення узагальнюючих 

занять, відвідування занять у попередніх роках навчання. 

3. Наступність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту забезпечується двобічно, що виявляється у її структурній 

організації: 1) дії самої педагогічної системи на управлінському (узгодження 

цілей освітньої діяльності, реалізація загальних підходів до управління 

освітньою діяльністю,) та власне педагогічному рівні (узгодження 

навчальних планів і програм, форм і методів; удосконалення форм і методів 

професійної підготовки з урахуванням особливостей та рівнем підготовки 

здобувачів освіти тощо). У такому контексті наступність ступеневої 

професійної підготовки забезпечується послідовністю, літичністю, 

спадковістю, гармонійністю освітнього процесу на різних її етапах, у системі 

самого закладу освіти та закладах попереднього і наступного освітнього 

рівнів; 2) дії особистості як суб’єкта освітньої діяльності, її потреби в 

саморозвитку, прагненні та здатності до змін своєї діяльності, входження до 

нових її умов, самоорганізованості її освітньої діяльності. Наступність 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

вимагає здійснення комплексу організаційних та педагогічних заходів, від 

яких залежатиме її узгодженість, ступеневість, цілісність, а також які 

визичатимуть досягнення загальної мети – формування професійно 

компетентного, конкурентоспроможного фахівця 

4. Здійснений аналіз вітчизняного досвіду професійної підготовки 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті «коледж-університет» 

дозволив зробити висновок про те, що: у професійній підготовці ще не 

створені всі необхідні організаційно-педагогічні умови забезпечення 

наступності безперервної підготовки в ступеневій освіти; не усунуте 

протиріччя між потребами суспільства в безперервній освіті і недостатньою 

увагою сучасних закладів освіти до її забезпечення; не забезпечене 

відповідне адаптивне освітнє середовище, яке забезпечує успішний розвиток 
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професійної компетентності майбутніх фахівців з кожним переходом на 

наступний етап фахової підготовки.  

Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті (Польща, Чехія, Франція, Швейцарія, Німеччина, 

Великобританія, США та ін.) дає підстави стверджувати про існування різних 

освітніх моделей, що визначаються національними традиціями, 

особливостями та тенденціями, проте які мають спільну ознаку – незважаючи 

на свою автономію, будуються з урахуванням наступності між ступенями і 

рівнями освіти завдяки: централізованістю управління; пріоритету 

узгодженості фахових компетенцій, освітніх програм закладів в системі 

«коледж - університет»; сходовому характеру (від загального до конкретного, 

від академічного до практичного, від простого до складного); базовому і 

спеціалізованому етапів підготовки, організація та зміст навчання на яких 

принципово відрізняються, проте виходять один з одного; варіативності 

практичних методів навчання у межах діяльнісного підходу; різнорівневій 

практичній підготовці – як педагогічній, так і спортивній; гнучкості та 

адаптивності освітнього процесу; різноманітності освітніх послуг, що 

реалізують право кожного на вибір власної стратегії подальшої освіти і 

розвитку після закінчення базової вищої школи; спеціальним навчальним 

курсам для здобувачів освіти, які спрямовані на адаптацію, оптимальне 

«входження» студентів до освітньо-професійного простору; регулярному 

контролю рівнів професійної підготовленості майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту, результати якого визначають особливості навчання на 

наступному рівні підготовки; інтеграції формальних і неформальних видів 

освіти, створення цілісного освітнього середовища; партнерства між 

закладами освіти, професійного співробітництва між викладачами.  

 Результати дослідження, презентовані у першому розділі дисертаційної 

роботи, висвітлені у публікаціях автора  [14; 17; 18; 20; 22; 30]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ В СТУПЕНЕВІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ-

УНІВЕРСИТЕТ» 

 

2.1. Структурна модель професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 
 

Непорушною метою системи освіти, згідно законам України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» і т. ін., 

залишається створення сприятливих умов для розвитку, самореалізації, 

самовдосконалення особистості та цінностей усього суспільства [135, 136, 

137]. До пріоритетних напрямів системи вищої освіти сучасної Української 

держави відносять наступність та безперервність професійної підготовки, 

впровадження інклюзивної  та особистісно націленої освіти, реалізація 

дистанційного навчання тощо.  

Реформування системи освіти України висуває більші вимоги й до 

фахівців фізичної культури і спорту. Держава зацікавлена в якісній та 

конкурентоспроможній професійній підготовці, що стане запорукою 

соціальної стабільності на ринку праці, згідно з чинним законодавством 

[232], [229], [230]. Отже, до головних завдань професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, на нашу думку, можна 

віднести: 

– набуття професійно значущих знань, умінь та навичок; 

– формування якостей майбутнього фахівця; 

– зростання рівня загальної культури особистості, реалізацію її творчого 

потенціалу та активізація діяльної активності; 
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– усвідомлення важливості вдосконалення власної фізичної підготовки та 

фізичного розвитку населення, зміцнення здоров’я засобами фізичної 

культури, популяризації здоров’язберігальних технологій. 

Найбільш вдалою видається реалізація зазначених завдань у системі 

«коледж-університет», оскільки вона характеризується більш ґрунтовною 

професійною підготовкою, ніж система «школа-університет».  

Для здійснення глибокого аналізу професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за типом «коледж-

університет» важливо мати чітке уявлення про її структуру, показники, 

критерії та рівні.  

Структуру професійної підготовки можна представити як багатогранну 

педагогічну систему, яка функціонує задля забезпечення належних умов для 

реалізації освітніх задач. Вона об’єднує сукупність компонентів, які, з одного 

боку – рівнозначні і самобутні, з іншого – взаємопов’язані і взаємозалежні.  

Виявлення структури професійної підготовки як відносно усталеного 

засобу взаємозв’язку її елементів у різних дослідженнях представлено по-

різному. Та все ж вважаємо, що цей взаємозв’язок передбачає не лише 

підсумовування структурних елементів, а досягнення на основі їхньої 

інтегрування загальної мети – підготовки компетентного фахівця. 

Формулювання мети професійної підготовки майбутнього фахівця 

фізичної культури і спорту з врахуванням компетентісного підходу 

передбачає спрямованість навчання та ефективність педагогічної діяльності. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури з питання структури 

професійної підготовки дозволило дійти умовиводу, що більшість авторів, 

зокрема науковці: М. Савельєв [303], К. Делікатний [117], В. Мадзігон [196], 

С. Гуревич [107], Н. Ничкало [238], Л. Тютюн [354], включають в її склад 

такі невід’ємні компоненти, як: знання, уміння, навички, особистісні 

характеристики. Однак, кожен з них по-своєму їх конкретизує і поєднує. На 

основі аналізу означених структур (додаток Е) можна стверджувати, що до 

структури професійної підготовки вчені включають такі компоненти: 70% – 
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мотиваційний; 65 % – когнітивний; 40% – діяльнісний; по 25%  – 

особистісний і праксіологічний; по 20% – рефлективний і комунікативно-

організаційний; 15% – творчої активності. Такі компоненти як нормативно-

регулятивний, технологічний, емоційно-вольовий, контрольно-оцінний, 

поведінковий, гностичний, управлінсько-організаційний, креативний, 

цільовий, теоретико-методологічний, змістово-технологічний, аналітико-

результативний, планувальний, суб’єктний, професійно важливі якості, 

ціннісно-орієнтаційний, операційно-практичний, інформаційний, 

здоров’язбережувальний презентовано від 5% до 10% робіт. 

Найбільш вдалим, на нашу думку, є виокремлення у структурі 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

системі «коледж-університет» таких компонентів як: ціннісно-мотиваційний, 

особистісний, знаннєвий та вміннєвий, що визначають її морально-

психологічний, теоретичний та практичний аспекти. Зупинимося більш 

детально на кожному з компонентів. 

Так, ціннісно-мотиваційний компонент відображає зацікавленість 

майбутнього фахівця професійною сферою, його спрямованість на 

здійснення професійної діяльності, професійну вмотивованість, а також 

прагнення до постійного професійного розвитку та самовдосконалення. 

Особистісний компонент передбачає сукупність особистісних, у тому 

числі професійно значущих характеристик майбутнього фахівця, а саме: 

сформованість морально-вольових якостей, якостей мислення та уваги, 

комунікативних та організаційних якостей тощо. Ці якості відображаються в 

поведінці та морально-психологічній готовності до професійної педагогічної 

або тренерської діяльності.  

Знаннєвий компонент свідчить про обізнаність майбутнього фахівця 

щодо сутності, специфіки і змісту здійснюваної діяльності; вимоги до 

особистості фахівця фізичної культури і спорту; рівень знань 

(загальнорозвивальних, загальнопедагогічних, методичних та спеціальних), 

потрібних для ефективної професійно-педагогічної діяльності; необхідність 
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бути обізнаним щодо останніх змін, інновацій та досліджень професійної 

сфери. Отже, в цілому, знаннєвий компонент є відображенням рівня 

теоретичної підготовленості майбутнього фахівця фізичної культури і спорту 

і його готовності до реалізації професійної діяльності. 

Узагальнюючим в структурі професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту вважаємо вміннєвий компонент. Він 

поєднує всі попередні компоненти і додає професійні уміння і навички для 

реалізації функцій професійної діяльності і забезпечення її ефективності, це в 

сукупності складає практичну готовність фахівця до здійснення професійної 

діяльності.  

За умови якісної підготовки за всіма її структурними елементами, 

вирішуються такі освітні завдання: 

– багатогранний розвиток особистості майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту; 

– формування професійної етики та гідності, почуття патріотизму; 

– підтримка партнерських взаємовідносин між учасниками освітнього 

процесу, обмін досвідом; 

– упровадження інноваційних технологій навчання. 

Отже, можемо чітко відстежити, що структура професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, яка містить ціннісно-

мотиваційний, особистісний, знаннєвий та вміннєвий компоненти, 

охоплює всі професійно значущі сфери професійної діяльності. 

Оскільки метою нашого дослідження є наукове обґрунтування 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізкультури і спорту в умовах 

ступеневої освіти, відтак, першочерговим завданням, згідно з сучасною 

методологію педагогічного дослідження, є побудова відповідної моделі. 

Моделюванню у педагогіці відведена істотна роль. Воно, за 

переконаннями дослідника Р. Маслюка, має важливе значення через 

невід’ємний зв’язок з абстрагуванням і ідеалізацією, за допомогою яких, в 

свою чергу, відбувається виділення об’єктів, відображених на моделі. 
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Цілеспрямоване застосування методу моделювання сприяє удосконаленню 

експериментальних педагогічних досліджень [206, с. 85]. 

Щодо сутності поняття «модель», то серед розмаїття визначень в 

контексті дослідження звернемося до тлумачення М. Фіцулою як осмисленої 

і матеріально реалізованої системи, що є відображенням предмету 

дослідження [363, с. 32]. Завдяки інтерпретації моделі, як наголошують 

О. Міхеєнко, В. Котелевський значно спрощується перенесення інформації 

до її прототипу [220]. 

У нашому дослідженні спираємося на визначення поняття «модель» 

А. Конохом як форму відображення побудови навчально-виховного процесу, 

спрямованого на підготовку вчителів фізичної культури [166], у нашому 

випадку – майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Досить детальну 

методику побудови педагогічної моделі, пропонують вчені А. Дахін та М. 

Савельєв.  Зокрема, на думку А. Дахіна, модель складається з шести етапів: 

1) відбір методологічних підстав для моделювання;  

2) визначення завдань моделювання;  

3) установлення взаємозалежності між складовими моделі;  

4) дослідження валідності моделі; 

5) застосування педагогічної моделі в експерименті; 

6) представлення результатів моделювання [115].  

Науковець М. Савельєв у дослідженні наступності у професійній 

підготовці майбутніх вчителів технологій дещо доповнив методику, 

включивши такі етапи, як: розроблення ключових положень підготовки 

майбутніх вчителів технологій та  розроблення підходів забезпечення 

принципу комплексної наступності підготовки майбутніх вчителів 

технологій [303].  

Зупинимося на синтезованому алгоритмі побудови моделі з попередніх 

двох джерел. Він передбачає: 

1) обґрунтування необхідності моделювання; 

2) формулювання мети та завдань; 
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3) розроблення ключових положень підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту; 

4) установлення взаємозалежності між складниками моделі, що 

базуються на наступних зв’язках; 

5) дослідження валідності моделі; 

6) експериментальна апробація моделі. 

Об’єктом моделювання у нашому дослідженні є процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

(рис. 2.1). Структурна модель професійної підготовки майбутніх фахівців в 

ступеневій освіті включає складники, які мають забезпечувати здійснення 

головної мети – формування готовності здобувачів освіти до майбутньої 

професійної діяльності як передумови їх професійної компетентності, у 

процесі реалізації головних функцій професійної підготовки – освітньої, 

виховної, розвивальної.  

Розроблена авторська структурна модель, згідно з положеннями 

системного підходу, складається з чотирьох блоків: 1) цільового, 

2) методологічного, 3) змістово-технологічного та 4) результативного.  

Цільовий блок включає мету та завдання професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті.  Крім вже 

окресленої головної мети професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту, конкретизуємо в завданнях, що в ступеневій 

освіті «коледж-університет» ця мета розширюється і набуває нового 

розуміння, а саме: формування готовності здобувачів освіти до майбутньої 

професійної діяльності як передумови їх професійної компетентності на 

кожному із етапів ступеневої освіти, а також здатності до продовження 

професійної освіти та професійного розвитку. 

 Методологічний блок моделі презентує основні наукові підходи, 

положення яких є визначальними для підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 
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МЕТА: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 
1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки; 

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

УЗГОДЖЕНИЙ ЗМІСТ: УЗГОДЖЕНІ ФОРМИ І МЕТОДИ: 

гуманітарної, соціально-економічної, 
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 - запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм і 
методів навчання в аудиторному та поза аудиторному навчанні; 
 - введення дистанційних спеціалізованих курсів; 
 - запровадження Тренінгу адаптивності; 
 - запровадження елементів дуальної освіти; 
 - створення адаптивного освітнього середовища,  
 - спеціальна підготовка викладачів 
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Рис.2.1. Структурна модель професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту в ступеневій освіті 
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Серед підходів, положення яких зумовлюють успішність досягнення 

мети професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті нами визначені такі: системний та синергетичний, 

антропологічний, діяльнісний, компетентнісний, технологічний, 

особистісний (особистісно орієнтований).  

Так, для здійснення аналізу між ланками в ступеневій системі освіти 

базовим є системний підхід. Його змістовну сторону представлено 

субординацією цілей, зв'язків між елементами і відносин. Для системного 

бачення будь-якого явища необхідною умовою є суворе дотримання 

цілісності, структурності, ієрархічності, зв'язку вихідних передумов з 

кінцевим результатом. Саме тому педагогічний процес у вищій школі має 

певну ієрархічну структуру, яка поєднує такі  елементи як: педагогічні умови, 

викладач, студент, форми і методи взаємодії викладача та студента, які 

визначаються цілями і змістом освіти. 

Українські вчені  В. Корбутяк [167], В. Кушнір [183], І. Малафіїк [199],  

Ю. Шабанова [374] та ін. досліджували системний підхід у професійній 

освіті. Варто погодитися з визначенням системного підходу, 

запропонованого групою вчених на чолі з К. Іващенком і Т. Кочубеєм: 

«системний підхід − методологічна основа пізнавальної та перетворювальної 

діяльності. Передбачає виділення системи, її структурних елементів як на 

рівні системи в цілому, так і на рівні кожної її підсистеми, з урахуванням 

бажаного кінцевого результату, досягненню якого підпорядковане 

функціонування системи. Це стосується соціальних систем, яким притаманна 

цілеспрямованість. Забезпечити цілеспрямованість системи можна тільки 

завдяки перетворювальній діяльності людини» [152, с. 97]. 

Зауважимо, що провідною функцією процесу навчання є отримання 

умінь, навичок, нових знань. У той же час провідною функцією процесу 

наступності виступає максимальне використання знань, умінь і навичок, 

здобутих на попередньому етапі навчання, під час навчання на наступному 
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ступені. Цій домінуючій функції підпорядковані методи, прийоми, засоби 

навчання. 

Однією з важливих методологічних основ дослідження визначаємо 

синергетичний підхід. Зауважимо, що синергетика базується на принципах 

системності та цілісності й концентрується на вивченні механізму 

мимовільного виникнення, самозбереження, самоорганізації і саморозвитку 

структур, які мають місце тільки у відкритих системах. Таким чином 

синергетичний підхід має прояв у саморозвитку системи всіх компонентів, 

що призведе до єднання, посилення (синергетизму) її розвитку. 

Згідно принципів синергетичного підходу, на думку вченої В. Шарко, 

створення і реалізація моделі освіти може відбуватися у надрах самих 

закладів вищої освіти, а темпи здійснення цього процесу залежать від участі і 

готовності його учасників – викладачів і студентів, котрі можуть як 

прискорювати його перебіг, так і гальмувати. Впровадження ідей 

демократизації, відкритості світу у навчальний процес ЗВО передбачає 

необхідність внесення змін як до відносин між викладачами і студентами, так 

і до організації процесу підготовки фахівців, націлення на мотивацію 

творчості викладацьких кадрів і студентів, уникнення жорсткої 

нормованості, багатоваріантний характер освіти [376].  

Особливостями синергетичної системи процесу наступності в 

ступеневій системі освіти можна назвати: 

– виникнення між усіма суб’єктами процесу наступності;  

– гарантування новоутворень, підвищення енергетичного і творчого 

потенціалу підсистем;  

– забезпечення переходу від розвитку до саморозвитку, від управління до 

самоуправління.  

Синергетичний підхід у системі освіти, на переконання Ю. Шабанової 

[374] може бути використаний як до організації освітнього процесу 

(дисципліни за вибором, самостійна та індивідуальна робота тощо), так і до 

змісту освіти (авторські програми навчання). 
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Синергетичний підхід як прояв «колективної творчої діяльності і 

навчального дослідження, що ґрунтується на цілеспрямованому використанні 

інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників» [101, с. 420]. 

Особливість синергетичного підходу у професійній підготовці майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту полягає в тому, щоб активізувати 

мислення під час вирішення складних творчих завдань, а в педагогічній 

практиці – навчально-пізнавальних питань, «навчання самому процесу 

творчого пошуку»; спрямувати свідомість студентів до самостійності, 

самореалізації, самоосвіти, саморозвиток, самовдосконалення.  

Отже, у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту він передбачає необхідність комплексного впливу на психічні 

процеси здобувачів освіти, на зв’язок свідомого та інтуїтивного в їх 

пізнавальній діяльності, а також врахування рівномірного навантаження на 

півкулі мозку, своєчасну релаксацію від психічної напруги.  

Щодо антропологічного підходу, то він надає можливість сприймати 

студента в якості суб’єкта процесу освіти; ставитися до нього як до цілісної 

особистості; спрямовувати освітній процес на розкриття індивідуальності та 

унікальності особистості майбутнього фахівця; орієнтуватися на його 

саморозвиток і самореалізацію. 

До вивчення антропологічного підходу у професійній освіті 

долучилися українські вчені І. Аносов [7], А. Возняк [70], В. Приходько [287] 

та ін.  На думку вченої О. Дубасенюк антропологічний підхід орієнтує 

педагога на роботу з людиною в її буттєвій цілісності й унікальності, на 

максимальне врахування всього комплексу знань про людину в інтересах її 

цілісного осягнення. У руслі даного підходу виховання й освіта майбутнього 

вчителя сприймається в контексті самого життя у всій його повноті й 

опосередкованості [124]. 

За діяльнісним підходом діяльність визначається як розвиток. Підхід 

розкриває взаємозв'язок і взаємодію змісту професійної освіти та навчання з 

пізнавальною (навчальною) і перетворювальною (професійною) діяльністю.
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 При цьому важливу роль відіграє структура і зв'язки між зазначеними 

видами діяльності, а також внутрішні зв'язки між елементами кожної 

діяльності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту. Дослідженню 

діяльнісного підходу приділяють увагу українські вчені Н. Гузій [103], 

Т. Молнар [221], О. Пасічник [269], Б. Сусь [336] та ін. Суть підходу, на 

думку Л. Пак, Ю. Яблонських, виражається в спрямованості всіх 

педагогічних засобів, технологій, умов на організацію інтенсивної діяльності, 

що постійно ускладнюється, містить нові елементи для особистості, що 

розвивається, та забезпечує вирішення певних життєво значимих завдань 

[262]. 

Компетентнісний підхід визначає необхідність підготовки фахівця із 

сформованою готовністю до безперервної професійної освіти і самоосвіти на 

основі задекларованих професійних і ключових компетенцій. Цей підхід 

передбачає розвиток освітньої системи, що характеризується пошуком 

шляхів її наближення до потреб суспільства, які постійно змінюються та 

розвиваються.  

Компетентнісний підхід в освіті досліджують українські вчені І. Бех 

[49], Н. Бібік [51], О. Варецька [60], О. Гура [106], О. Савченко [305], 

О. Слюсаренко [326] та ін. 

Вчені К. Іващенко, Т. Кочубей визначають компетентнісний підхід як 

підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх описі в 

термінах компетентностей. Вони вважають цей підхід ключовим 

методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу, який за 

своєю сутністю є студентоцентрованим [150, с. 96].  

Погоджуємося з думкою О. Варецької, що потенціал компетентісного 

підходу здатен значно збільшити міждисциплінарну релевантність при 

значному зростанні ролі та значенні економіко-психологічних знань, 

збагаченні професійної діяльності спеціалістів різних сфер, отриманні ними 

інструментів ефективної взаємодії, усвідомленні психологічної сутності 

економічних, управлінських, педагогічних процесів. Отже, впровадження 
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цього підходу створює можливість поєднання інноваційних змін освітнього 

процесу в освітніх закладах [60, с. 27]. 

Компетентнісний підхід як «несуперечливу трансформацію суб’єкта 

учіння у суб’єкта практичної діяльності як цілеспрямованого перетворення 

дійсності у суб’єкт-об’єктній (як то, виробничій), суб’єкт-суб’єктній формі 

(міжлюдських відносин)» [51] у професійній підготовці майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту вбачаємо у модернізації освітнього процесу 

завдяки переосмислення мети, змісту та інших складових, підпорядкування 

компетенцій потенціальному попиту на професійному терені.  

Технологічний підхід обумовлює обґрунтування, побудову та 

здійснення освітнього процесу як сукупності освітніх технологій. 

Вивченню освітніх технологій присвятили свої дослідження українські 

вчені Д. Луп’як [194], В. Паламарчук [263], С. Сисоєва [315] та ін., які 

розглядали технологічний підхід у підготовці викладачів як підґрунтя 

забезпечення технологічного рівня проектування освітнього процесу, 

високого професіоналізму викладачів, їх виходу на дослідницькі позиції, 

результатом чого може бути створення якісно нових продуктів.  

Основними характеристиками технологічного підходу у навчанні, на 

думку О. Слатвінської,  є: 

1) постановка діагностичної мети (із визначенням рівня засвоєння); 

2) здійснення об’єктивного контролю ефективності навчання і 

визначення рівня досягнення поставленої мети; 

3) гарантоване досягнення кінцевого результату. 

Отже, технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних 

досліджень на оптимізацію, вдосконалення діяльності навчання, підвищення 

її результативності, інструментальності, інтенсивності [268, с. 9]. 

Щодо особистісного підходу, то він «забезпечує морально-духовний 

розвиток суб’єкта, призводить до виховання вищих сенсів життя людини і 

практичної орієнтації на них у своїй життєдіяльності», робить можливим 

«духовно-практичне освоєння суб’єктом світу, його морально-духовну 
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практику стосовно світу людей і світу речей» [50]. Цілком слушно І. Бех 

стверджує, що особистісно орієнтований підхід має повністю асимілюватися 

компетентнісним з огляду на морально-духовну досвідченість особистості з 

огляду на суб’єктність «суспільно значущої поведінки як істотної складової 

суспільної практики» та вчинок як одиницю «особистісного розвитку», який 

мотивується «морально-духовною цінністю як самовартісною формою 

активності». У професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту він має прояв у врахуванні індивідуальних психологічних та 

фізичних особливостей студента на основі суб’єкт-суб’єктних відносин 

демократичного характеру.  

Так, при дослідженні особистісно-орієнтований підходу у фізичному 

вихованні, С. Бєлих і Н. Носко переконують, що «сутність даного підходу 

полягає в тому, що педагогічні дії спрямовуються на розвиток особистості 

студента. Розвиваючи тілесні якості і рухові навички викладач не повинен 

упускати розвиток особистих якостей. Це означає, що неправильно ставити 

завдання формування особистості студентів з певними, наперед заданими 

якостями... Навпаки, особистісно орієнтований підхід спирається, головним 

чином, на власні здібності і схильності зростаючої особистості. Важливим 

поняттям цього підходу є особистісно-розвиваюча ситуація, для якої 

можливості застосування фізичного виховання безмежні» [46, с.87].  

Додамо, що особистісний підхід корелюється з діяльнісно-

особистісною концепцією виховання й освіти (Педагогічний словник 

С. Гончаренка, [98, с.15]), відповідно до якої дієвим є виховання й освіта  

тільки тоді, коли особистість «включається в різноманітні види діяльності і 

оволодіває суспільним досвідом завдяки ефективному стимулюванню 

педагогом її активності в цій діяльності».  

Отже, зазначені методологічні підходи дають підстави стверджувати, 

що підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіти повинна базуватися на таких принципах як-то:  
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1) загальні або ті, що визначають загальні вимоги до професійної 

підготовки майбутніх фахівців у сучасних умовах - безперервності та 

ступеневості, гуманізму, науковості, доступності, міжпредметності, 

цілеспрямованості, систематичності та послідовності, диференціації та 

індивідуалізації, студентоцентрованості; 

2) спеціальні або ті, що віддзеркалюють специфічні вимоги до 

реалізації наступності у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіти – інтеграції, координації, принцип 

єдності управління і самоврядування, гуманізації, діалогізації, 

діатропічності. 

Всі зазначені принципи, що презентуються у методологічному блоці 

розробленої моделі та, у свою чергу, підкоряються провідному принципу 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти – принципу наступності, що є фундаментальним, 

основоположним, непорушним, оскільки означає взаємозв’язок та 

взаємоузгодженість усіх щаблів освітнього процесу та гарантує його 

цілісність і єдність. 

Принцип безперервності та ступеневості відображає постійне 

поглиблення, як загальної, так і професійної підготовки упродовж життя, 

безперервне самовдосконалення.  

Принцип гуманізму передбачає сприятливу атмосферу для здійснення 

освітньої діяльності, взаємоповагу і доброзичливість між суб’єктами 

навчання. 

Беручи за основу принцип науковості можливо якісно та об’єктивно 

розробляти навчально-методичне забезпечення навчання. 

Реалізація принципу доступності під час навчання полягає у 

відповідності змісту, форм і методів можливостям студентів. Тільки завдяки 

цьому навчання буде ефективним. 

Навчання в ступеневій системі має ґрунтуватися на широких 

міжпредметних зв’язках, тобто на принципі міжпредметності. Дотримання 
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принципу забезпечить раціональність навчального матеріалу та дозволить 

оптимізувати освітній процес. 

Завдяки принципу цілеспрямованості, організація освітнього процесу 

будується на засадах усебічного розвитку особистості студента та його 

підготовці до активної життєвої позиції у суспільстві.  

Принцип систематичності та послідовності передбачає системність у 

роботі, як викладача, так і студентів; логічний перехід від одного вивченого 

етапу до наступного. 

Принцип диференціації та індивідуалізації дає можливість 

максимально оцінити запити, здібності та потенціал кожного окремого 

студента або окремих груп. 

Принцип студентоцентрованості передбачає: заохочення здобувачів 

вищої освіти до свідомого просування на етапам професійного навчання, ролі 

автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу, а також створення 

освітнього середовища, орієнтованого на задоволення їх потреб та інтересів, 

надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між 

учасниками освітнього процесу. 

Принцип інтеграції забезпечує об'єднання окремих диференційованих 

частин системи неперервної професійної освіти та функцій системи 

управління в ціле. Даний принцип реалізується в двох напрямах. Перший з 

яких полягає в забезпеченні цілісності підготовки майбутнього фахівця, що 

включає взаємозв'язок між змістом, засобами, формами навчання та 

виховання на етапах допрофесійної підготовки, базової професійної освіти і 

професійного вдосконалення елементів педагогічного процесу. Інший – у 

створенні цілісної системи управління процесом підготовки фахівця на 

різних етапах. Принцип інтеграції дозволяє долати сегментарний характер 

управління, обумовлений довго тривалістю даного процесу. 

Принцип координації передбачає взаємозв'язок, узгодження діяльності 

суб'єкта й об'єкта управління, спрямованість цієї діяльності на досягнення 
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спільної мети. Головним у реалізації принципу координації є забезпечення 

синхронізації індивідуальних дій, взаємодії всіх учасників процесу 

підготовки майбутнього фахівця  фізичної культури і спорту. Зауважимо, що 

координація – це не тільки об'єднання дій і зусиль суб'єкта і об'єкта 

управління, а й узгодження цілей, взаємозв'язок функцій і методів 

управління, встановлення і виявлення ролі й місця кожної функції в 

ієрархічній структурі. Вона необхідна в процесі управління підсистемами 

всередині цілісної системи неперервної професійної освіти та на рівні зв'язку 

з іншими взаємодіючими системами. Таким чином, принцип координації 

дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, удосконалювати 

внутрішньо-системні зв'язки, встановлювати взаємодію з зовнішнім 

середовищем, досягати взаємозв'язку, узгодженості суб'єктів і об'єктів 

управління. 

З огляду на те, що професійна підготовка майбутніх  фахівців фізичної 

культури і спорту здійснюється в різноманітних формах, значна увага 

приділяється самостійній, самоосвітній діяльності. Отже, особливої 

значущості набуває принцип єдності управління і самоврядування. 

Принцип гуманізації в контексті досліджуваної проблеми розглядається 

як основа відносин в процесі управління підготовкою майбутніх  фахівців та 

як тенденція управління функціонуванням і розвитком системи неперервної 

професійної освіти. Процес управління орієнтований на розвиток 

особистості. Цей принцип виражається в гуманності цілей, методів 

управління, у встановленні гуманних відносин між учасниками педагогічного 

процесу на всіх етапах підготовки фахівця. Таким чином, принцип 

гуманізації в процесі управління підготовкою майбутніх  фахівців фізичної 

культури і спорту в системі безперервної освіти передбачає реалізацію за 

двома напрямами: гуманізація взаємовідносин між учасниками освітнього 

процесу (встановлення позитивних гуманних відносин) і гуманізація процесу 

управління (гуманність цілей, способів, засобів управлінських впливів, 
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встановлення суб'єкт-суб'єктних відносин, визнання цінності людини як 

особистості). 

Принцип діалогізації розглядається як діалог дій, мотивів, цільових 

установок учасників процесу підготовки професійних кадрів в системі 

безперервної освіти. Даний принцип сприяє збільшенню обсягу одержуваної 

інформації про керований об'єкт, що дозволяє прийняти правильне 

управлінське рішення, встановити діалог між суб'єктами управлінського 

процесу. Особливу значущість принцип діалогізації як джерело 

інформаційних потоків набуває в процесі реалізації прогностичної функції 

управління, яка дозволяє подолати шлях еволюції системи неперервної 

професійної освіти. 

Принцип діатропічності у процесі підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в даній системі обумовлений, з одного боку, 

різноманітністю завдань, функцій, методів управління, а з іншого – 

різноманітністю освітніх завдань, змісту, засобів, форм, методів освітнього 

процесу, різним ступенем прояву потреб і мотивів учасників цього процесу, 

рівня підготовленості, психологічних особливостей суб'єктів, різноманітності 

умов підготовки. Під час реалізації педагогічної взаємодії з'являється 

діалектичний ланцюжок різноманітних і різнохарактерних педагогічних 

явищ, що проявляються у всіх сферах діяльності, студентів та викладачів. 

Для суб'єкта управління педагогічним процесом принцип діатропічності 

означає, що зі збільшенням суми знань в педагогічному процесі має 

збільшуватися сума знань суб'єкта управління.  

Таким чином, реалізація всіх окреслених вище принципів забезпечує 

успішність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в умовах ступеневої освіти. 

Змістово-технологічний блок розробленої структурної моделі 

передбачає конкретизацію усього механізму навчання. Він містить такі 

елементи:  

1) організаційно-педагогічні умови; 
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2) зміст професійної підготовки – перелік дисциплін (які 

класифікуються за циклами підготовки). На початковому рівні вищої освіти – 

в коледжі – підготовка здійснюється за циклами загальноосвітньої, 

гуманітарної та соціально-економічної, математичної і природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки. На наступних рівнях – в університеті – 

існують загальний та професійний цикли підготовки; 

3) форми і методи професійної підготовки. Для майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти зміст реалізується у 

формі лекцій, семінарських, лабораторних, практичних та самостійних 

занять. Вибір форм занять відбувався з врахуванням вікових і індивідуальних 

особливостей студентів, рівня попередньої підготовки. Їхнє навчання 

здійснюється за допомогою різних засобів:  

Зміст, форми і методи професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті визначались логікою 

розгортання організаційно-педагогічних умов. 

У визначенні змісту означеного поняття спиратимемося на здійснений 

аналіз О. Варецькою [60, с. 265]. У різні періоди його сутність дослідники 

розглядали як: сукупність об’єктивних можливостей для цілеспрямованого 

відбору, конструювання елементів змісту й організаційних форм навчання, а 

також моніторингу та корегування складових педагогічної системи для 

досягнення дидактичних цілей; конкретно-наукову групу умов, яку 

використовують у педагогічній теорії для наукового обґрунтування 

процесуального аспекту досліджуваного об’єкта педагогічної системи з 

метою визначення сукупності таких можливостей (заходів впливу), які 

забезпечать його ефективне функціонування й розвиток, сукупність 

спеціально спроектованих можливостей (обставин) змісту, форм, методів 

освітнього процесу, що забезпечують ефективне управління 

функціонуванням і розвитком процесуального аспекту освітньої системи і 

якість навчання (професійної підготовки) [60].  
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Щодо розуміння організаційно-педагогічних умов наступності, то 

погоджуємося з дослідником М. Г. Савельєвим, який обґрунтовував їх 

такими положеннями, як:  

– обставини, виконання яких забезпечує певні зміни, покращення, 

трансформацію; 

– організація спільної злагодженої діяльності коледжу та університету; 

– організаційні заходи соціально-психологічної адаптації випускників 

коледжу;  

– взаємовідповідність та послідовність змісту дисциплін професійно-

практичного циклу; 

– узгодженість та наступність форм організації й диференційованих методів 

навчання; 

– інтеграція і забезпечення наступності професійної підготовки в ступеневій 

системі освіти [303, с. 97]. 

З огляду на вищезазначене, а також виходячи зі презентованої у 

попередньому розділі структурної організації забезпечення наступності, 

ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій освіті визначається такими організаційно-педагогічними 

умовами, а саме:  

1) забезпеченням наступності змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу та університету; 

2) забезпеченням наступності форм і методів професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу та 

університету; 

3) розвиток адаптивності здобувачів освіти. 

 Реалізація кожної з означених організаційно-педагогічних умов 

забезпечується комплексом форм і методів професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

 Фаховий молодший бакалавр, відповідно до Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» (2019) – це освітньо-професійний ступінь, що 
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здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом 

освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої 

освіти освітньо-професійної програми. 

 Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової 

середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого 

профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на 

основі базової середньої освіти, зобов'язані одночасно виконати освітню 

програму профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-

професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. 

 Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освіти становить 120 – 180 кредитів ЄКТС, з 

яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання 

результатів навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за 

відповідним або спорідненим спеціальності профілем. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому 

числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі 

знань та/або спеціальності. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-

професійної програми на основі профільної середньої освіти.  

 Фахова передвища спортивна освіта передбачає засвоєння освітньо-

професійної програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу 
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професійних компетентностей у сфері фізичної культури і спорту, 

формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого 

оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається на основі 

початкової спортивної та базової середньої освіти з одночасним здобуттям 

профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти [137]. 

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється у коледжі, що є 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти. В той час, як в університеті 

здійснюється перший (бакалаврський) та другий (магістерський) цикли.  

В свою чергу, бакалавр, відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (2014) – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі 

фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 

стандартом вищої освіти. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти [137]. 

Тривалість підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – чотири роки, а на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

бакалавра – два-три роки. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 

здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх 

для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною 



 133 

або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 

підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-

наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 

30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра [137]. 

Тривалість підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра – півтора-два роки. Тривалість наскрізної підготовки 

інтегрованого магістра, що не передбачає отримання диплома бакалавра 

становить п’ять років. 

Особи, які отримали диплом магістра згідно спеціальності, можуть 

займатися професійною, викладацькою або науковою діяльністю в галузі, яка 

визначається отриманою кваліфікацією.  

Підготовка в магістратурі як результат визначає сформовану у 

випускників здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання,  що передбачає проведення 

досліджень та / або здійснення інновацій.  Визначена компетентність 

передбачає наявність у випускників сформованих спеціалізованих  

концептуальних знань,  набутих у процесі навчання та / або професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень,  які є основою для оригінального 

мислення й інноваційної діяльності;  здатності до критичного усвідомлення 

проблем у навчанні та / або професійній діяльності й на межі предметних 

галузей;  уміння розв’язувати складні задачі й проблеми,  що потребує 

оновлення та інтеграції знань,  часто в умовах неповної або недостатньої 

інформації та суперечливих вимог;  провадити дослідницьку та / або 

інноваційну діяльність;  уміння приймати рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування;  відповідальності за розвиток професійного знання і практик,  

результати своєї діяльності;  здатності до подальшого самостійного навчання.   
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Безумовно, кожна окрема ланка системи неперервної професійної 

освіти має свої специфічні завдання, обумовлені його роллю, зв'язками з 

попередніми і наступними ланками (або ступенями всередині ланки), 

мінливими вимогами до якості навчання. Забезпечуючи відносну 

закінченість навчання, кожна ланка системи неперервної професійної освіти 

несе відповідальність за якість атестації своїх випускників і надання їм 

можливості продовження освіти. 

У дослідженні змістове наповнення ґрунтувалось на оптимальному 

підборі дисциплін навчального плану та змістовності навчальних програм; 

раціональному підборі прийомів, методів та організаційних форм навчання, в 

яких особливе місце посіли дистанційні методи навчання; виявлення рівня 

знань, умінь і навичок кожного студента, причин неуcпішнocті в кoжнoму 

кoнкретнoму випадку і відпoвідні роботи щoдo їх усунення.  

Зміст навчання у ступеневій освіті майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту реалізується завдяки певним формам і методам. 

Традиційно форми навчання у вищій школі класифікуються за такими 

ознаками як: 1) кількість студентів (індивідуальна, групова, колективна 

(фронтальна) форми), 2) місце навчання (аудиторна, позааудиторна форми), 

3) тривалість навчання (короткотривале, тривале), 4) опосередкованість 

навчання (очна, заочна форми), 5) особливості організації навчальної роботи 

(лекція, семінар, практичне заняття, самостійна робота тощо). 

У сучасній педагогічній науці форма навчання визначається як певний 

спосіб, зовнішня сторона організації навчального процесу, яка відображає 

характер взаємодії, взаємозв’язків його учасників [128, с. 965].  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», освітній процес у 

закладах вищої освіти здійснюється за такими формами: 1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у закладах вищої освіти нормативно 

визначені такі: 1) лекція; 2) лабораторне, практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття; 3) консультація [135]. 
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Згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту», формами 

організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття, включаючи 

індивідуальне навчальне заняття; 2) самостійна робота, включаючи 

виконання індивідуальних завдань; 3) практична підготовка; 4) контрольні 

заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти. А 

основними видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти 

визначені: 1) лекція; 2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне 

заняття; 3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 4) 

консультація [135].  

Основними формами професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті є: очна, дистанційна та 

змішана; навчання з елементами дуальної освіти. 

Під методом навчання у сучасній педагогічній науці розуміється 

багатостороннє, багатовимірне, багатоякісне та поліфункціональне 

дидактичне явище, суттєвими ознаками якого є те, що він є:  

– способом отримання інформації та оволодіння учнями уміннями і 

навичками, що може бути диференційований за різними критеріями: 

1) ступенем самостійності та активності студентів (активні, інтерактивні, 

пасивні); 2)  видом навчальних робіт студентів - усні, письмові; аудиторні, 

самостійні, позааудиторні; 3) ступенем новизни/усталеності для навчального 

процесу – традиційні, класичні та інноваційні (нестандартні, новаторські); 

4) джерелом одержання знань і формування навичок і вмінь (лекція, аналіз 

документа, робота із законодавчою базою, використання наочних засобів, 

інтернет-ресурсів); 

– способом спільної діяльності педагога та учнів, керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю (безпосередні або опосередковані);  

– сукупністю упорядкованих прийомів, дій та операцій, достатніх для 

отримання результатів спільної діяльності, що можуть бути диференційовані 

на: а) методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

(перцептивні, словесні, наочні, практичні, логічні, гностичні, самокерування 



 136 

начальною діяльністю); б) методи стимулювання і мотивації (методи 

формування інтересу до навчання: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

проблемні ситуації; в) методи формування відповідальності: схвалення, 

заохочення, покарання); г) методи контролю, аналізу та оцінювання 

результатів навчання (усної, письмової, комп’ютерної перевірки знань, 

методи самоконтролю); 

– способом і формою руху навчального змісту за правилами індуктивної чи 

дедуктивної логіки, тощо [128, с. 493]. 

Основними методами професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті є: аналіз навчально-

професійних ситуацій, рольові ігри, метод мозкового штурму, елементи 

соціально-психологічного тренінгу, методи самодіагностики; групові 

проєктні методи; відео-методи, бесіда, дискусія, навчальна гра, змагання, 

інструктаж, опитування, самоперевірка, демонстрація та ін. 

 Результативний блок розробленої моделі презентує критерії, 

показники та рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті. 

Ми виходимо з того, що загальним результатом професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті є 

сформована в них готовність до майбутньої професійної діяльності як 

передумова їх професійної компетентності, що у свою чергу віддзеркалює і 

здатність до продовження професійної освіти та подальшого професійного 

розвитку. 

Зауважимо, що Закон України «Про вищу освіту» визначає 

компетентність 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 [135].  
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Близьке значення з інтерпретацією компетентності як здатності 

особистості міститься у Законі України «Про освіту» [136], Концепції «Нова 

українська школа» [243], Державних стандартах загальної середньої освіти 

[283] початкової освіти [284].  Взагалі, як наголошує О. Варецька [60, с.44-

45], у тлумаченні поняття «компетентність» акцентується на діяльнісній 

сутності компетентності, складності характеру цього явища, особистісних 

якостях людини, впливі середовища. Науковець Ю. Татур схильний вважати, 

що «не вироблено єдиного погляду на сутність поняття «компетентність», а 

щодо його значення, групування підходів з огляду на компетенції, теоретичні 

знання, практичні уміння, обізнаність, досвідченість, здатність, зокрема й 

інтегровану, ставлення, властивості, характеристики особистості тощо, і, що 

надважливо для нашої роботи – результат освіти, підготовки, готовність». 

Він розглядає її як прояв на практиці прагнень і здатності (готовності) 

реалізувати свій потенціал для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 

професійній і соціальній сферах, усвідомлення соціальної значущості, 

особистої відповідальності за результати цієї діяльності, необхідність її 

постійного вдосконалення  [344].  

Близький погляд мають О. Боровков [57], Н. Кобзар [159], Г. Селевко 

[308] та інші. Так, О. Боровков уважає, що компетентність є найвищим 

проявом готовності до професійної діяльності [57], Н. Кобзар, Г. Селевко – 

здатністю й готовністю до діяльності, що базується на знаннях і досвіді [159], 

О. Бермус [47] здатністю до вирішення завдань і готовності до своєї 

професійної ролі в тій чи іншій сфері діяльності. Більш того в структурній 

моделі індивідуальної компетентності особистості А. Хуторського, крім 

цілей, цінностей, комунікації, компетентнісних знань, вмінь, навичок, 

компетентісного досвіду знаходимо й готовність до вирішення ситуативних 

задач і найважливіший елемент моделі – готовність особистості до 

сприйняття нової інформації, формування необхідних якостей, прагнення 

пізнавати [366, с.121]. У свою чергу І. Зимня актуальні компетентності 

розглядає як «єдність компонентів: готовність до прояву компетентності, 
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знання її змісту, досвід  прояву компетентності у різноманітних стандартних 

та нестандартних ситуаціях, ставлення до змісту компетентності та об’єкту її 

докладання, емоційно-вольова регуляція процесу й результату прояву 

компетентності» [255, с. 10]. 

 Значущим також є те, що більшість науковців, зокрема А. Тимошенко, 

Н. Шмоніна на підставі робіт І. Зимньої, К. Абульханової, А. Субетто та ін. 

(за Варецькою [60, с. 497]) вбачають, що компетентність є актуалізованим 

комплексом компетенцій, яка відноситься до категорії актуального, є 

реальною якістю людини професіонала, що «рухається» від початкового 

рівня, закладеного в системі вищої професійної освіти, до майстерності як 

вищої формі компетентності (за Варецькою [60, с.498]).  

Цілком слушно в цьому контексті І. Гнатишин уважає компетентність 

важливим результатом професійної підготовки сучасних фахівців, що є 

особливою якістю фахівця і визначається його включенням до професійної 

діяльності [92]. 

Отже, у роботі поняття «компетентність» використовуватиме як 

результат освіти, підготовки, здатність, готовність.  

Для нашої роботи цінними і найбільш доречними є визначення авторів, 

які розуміють термін і як «готовність» і як «здатність». Таким чином, вчені 

Н. Кобзар і Г. Селевко, Ю. Татур компетентність розглядають як 

найважливішу умову ефективної діяльності особистості і показник її 

здібностей та визначають як інтегративну якість (властивість) особистості, 

яка проявляється у здатності й готовності до діяльності і базується на 

знаннях і досвіді [159]; характеризує її прагнення і здатність (готовність) 

реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості та ін.) 

для успішної діяльності в певній галузі [344]. 

Якість будь-якої професійної підготовки, в цілому, та підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури та спорту, зокрема, має визначатись за 

певними критеріями.  
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У науці критерієм називають певну ознаку, на основі якої виконується 

оцінка, визначення чого небудь [55, с. 331]; підставу для оцінювання чогось, 

мірку, міру [128]; мірило оцінки якості певного процесу, у тому числі й 

педагогічного [172, с. 81]. Стосовно визначення критеріїв, у сучасних 

педагогічних дослідженнях не існує чітко регламентованого підходу до їх 

відбору.  

Проте, на думку О. Савченко, слід звернути увагу на деякі особливості 

під час відбору критеріїв. Вони мають бути інформативними, об'єктивними, 

нейтральними та давати можливість якісно описати певний процес чи явище 

[304, с. 6].  

Вчений О. Новіков уважає, що при відборі критеріїв слід орієнтуватися 

на їхню однозначність, адекватність і валідність [245, с. 142].  

За нашим переконанням, правильність та об'єктивність є 

найважливішими умовами перевірки ефективності будь-якого педагогічного 

явища, в тому числі і оцінки ефективності моделі наступності професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти.  

Отже, критеріями ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту у ступеневій освіті, на нашу думку, є: мотиваційний, 

особистісно-адаптивний, когнітивний та діяльнісний. 

Окреслимо особливості обраних критеріїв.  

Мотиваційний критерій охоплює професійні мотиви, потреби, цінності, 

усвідомлення сутності обраної професії і своєї ролі в ній, бажання до 

здійснення ефективної професійної діяльності, продовження професійного 

навчання та професійного розвитку. 

Критерій виступатиме в якості засобу оцінки сформованості в умовах 

ступеневої системи освіти необхідних професійних мотивів та якостей 

(працьовитість, ініціативність, впевненість, наполегливість) майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту. 
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Відповідно до критерію результати дослідження оцінювалися за 

рівнями (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика рівнів за мотиваційним критерієм 

Рівні Показник 

Ви
со

ки
й 

Стійка позитивна мотивація навчально-професійної діяльності, позитивне ставлення до 
майбутньої професійної діяльності; усвідомленість і активність у навчанні з метою 
досягнення високого рівня професіоналізму; прагнення до регулярних фізичних 
навантажень та підвищення рівня фізичної підготовки; стійка установка на 
пріоритетність здоров’язбережувальних технологій; прагнення заохочувати різний 
контингент населення у цьому напрямі; стійка позитивна мотивація подальшої 
професійної освіти та професійного розвитку 

Се
ре

дн
ій

 

Позитивно-пасивне ставлення до майбутньої професійної діяльності, подальшої 
професійної освіти та професійного розвитку; позитивна установка на навчання, проте з 
мотивів - отримання вищої освіти на формальному рівні; часткове дотримання 
постулатів здорового способу життя; позитивна, але не стійка спрямованість до 
регулярних занять руховою активністю; позитивна, але епізодична установка до 
здійснення  популяризації здорового засобу життя різних верств населення 

Н
из

ьк
ий

 Відсутність професійно значущих мотивів, активності у навчанні, вираженої установки 
до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності з крізними категоріями населення, 
зацікавленості до занять фізичними вправами, 
Амбівалентна мотивація подальшої професійної освіти та професійного розвитку 

 

У межах особистісно-адаптивного критерію, виходячи із того, що 

наступність як головна властивість ступеневої освіти, забезпечується 

поєднанням певних дій з боку як самої педагогічної системи, так і самої 

особистості – суб’єкта освітньої діяльності (що зазначено нами у 

попередньому підрозділі), то вважаємо за потрібне дослідити у майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту базову, інтегрувальну їх особистісно-

професійну якість, що у першу чергу і визначає їх здатність до здобуття 

фахової освіти – адаптивність. 

А крім того, такі особистісно-професійні якості, як: перцептивні 

(уважність), мнемічні (запам’ятовування та відтворення інформації), 

мисленнєві (логічність, творчість мислення), імажитивні (уява), 

комунікативні (комунікативні та організаторські здібності), що є значущими 

для майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти.  
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Зазначені якості забезпечують формування професійних знань та умінь 

майбутніх фахівців, є модераторами їх майбутньої професійної діяльності 

(таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Характеристика рівнів за особистісно-адаптивним критерієм 

Рі
вн

і 

Показник 

В
ис

ок
ий

 

Сформованість вмінь: творчо керувати власними діями та діями колективу під час 
фізкультурно-спортивної діяльності; знаходити спільну мову, налагоджувати 
психологічний контакт, співпереживати та розуміти учасників педагогічного процесу; 
викликати схильність до себе оточуючих; відтворювати інформацію у повному 
обсязі; нестандартно мислити і творчо підходити до вирішення навчально-
професійних завдань  
Розвиненість адаптивності як стійкої особистісно-професійної якості, що виявляється 
у: нервово-психічній стійкості, здатності адекватно себе оцінювати, здатності 
протистояти психоемоційним стресам, впевненості у своїх силах, здатність будувати 
позитивні стосунки з оточуючими, низький рівень конфліктності, зорієнтованість на 
існуючі моральні норми, зорієнтованість на вимоги соціального навчально-
професійного оточення 

С
ер

ед
ні

й 

Сформованість вмінь: керувати своїми діями та діями колективу під час 
фізкультурно-спортивної діяльності; знаходити спільну мову, налагоджувати 
психологічний контакт, співпереживати та розуміти більшість учасників 
педагогічного процесу; викликати схильність до себе оточуючих; відтворювати 
інформацію в неповному обсязі; вирішувати педагогічні завдання, але бувають 
труднощі у вирішенні нестандартних ситуацій 
Розвиненість адаптивності як ситуативної властивості, що актуалізується у певних 
освітньо-професійних ситуаціях та виявляється у ситуативній: нервово-психічній 
стійкості, здатності адекватно себе оцінювати, протистояти психоемоційним стресам, 
впевненості у своїх силах, здатність будувати позитивні стосунки з оточуючими, 
низький рівень конфліктності, зорієнтованість на існуючі моральні норми, 
зорієнтованість на вимоги соціального навчально-професійного оточення 

Н
из

ьк
ий

 

Несформованість вмінь: керувати своїми діями та діями колективу під час 
фізкультурно-спортивної діяльності; знаходити спільну мову, налагоджувати 
психологічний контакт, співпереживати та розуміти учасників педагогічного процесу; 
викликати схильність до себе оточуючих; відтворювати інформацію; повільна 
орієнтація у ситуаціях, вирішувати педагогічні завдання нестандартним шляхом. 
Недостатній рівень розвиненості адаптивності як стійкої особистісно-професійної 
якості, що виявляється у низькому рівні (або невизначеному рівні з негармонійним 
піковим поєднанням): нервово-психічній стійкості, здатності адекватно себе 
оцінювати, протистояти психоемоційним стресам, впевненості у своїх силах, 
здатність будувати позитивні стосунки з оточуючими, низький рівень конфліктності, 
зорієнтованість на існуючі моральні норми, зорієнтованість на вимоги соціального 
навчально-професійного оточення 
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Когнітивний критерій окреслює сукупність професійних знань, тобто 

його зміст полягає в оцінці теоретичної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіти (таблиця 2.3).  

Таблиця 2.3 

Характеристика рівнів за когнітивним критерієм 
Рівні Показник 

Високий 
Наявність глибоких усвідомлених знань з блоків дисциплін навчального плану 

спеціальності (більше 80%). 

Середній 
Середній рівень знань з більшості дисциплін навчального плану спеціальності 

(більше 50%). 

Низький 
Низький рівень знань з більшості дисциплін навчального плану спеціальності 

(менше 49%). 

 

Діяльнісний критерій характеризує здатність майбутніх фахівців 

використовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній 

діяльності. Цей критерій тісно взаємопов’язаний з когнітивним, оскільки він 

є засобом його практичної реалізації.  

Крім цього, діяльнісний критерій відображає рівень власної фізичної 

підготовленості. Оптимальний рівень фізичного здоров’я та фізичної 

підготовленості допоможе фахівцю реалізувати себе як особистість і більш 

впевнено самоствердитись професійно (таблиця 2.4).  

Резюмуючи вищевикладене, можемо відмітити, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти має складну та багатогранну структуру. Тож, оцінка якості 

професійної підготовки характеризується багатоаспектністю. 

Отже, серед великого розмаїття та варіацій, структурними 

компонентами професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій системі освіти виокремили: особистісний, 

мотиваційний, когнітивний та праксіологічний. На нашу думку, обрані 

компоненти найповніше відображають сутність професійної діяльності 

фахівців з фізичної культури і спорту.  
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Для диференціації показників сформованості професійних якостей, 

знань, умінь та навичок виокремлені й обґрунтовані критерії і рівні.  

Таблиця 2.4 

Характеристика рівнів за діяльнісним критерієм 

Рі
вн

і 

Показник 

В
ис

ок
ий

 Сформованість професійних умінь, їх актуалізованість у навчально-професійній 
діяльності; наявність відповідальності за власне здоров’я і здоров’я оточуючих, 
вміння розробити програму здоров’я; широке використання знань, вмінь та навичок 
здорового способу життя у професійній діяльності; оптимальний рівень фізичного 
здоров’я; високий рівень фізичної підготовленості 

С
ер

ед
ні

й Сформованість професійних умінь, проте недостатня їх актуалізованість у 
навчально-професійній діяльності; труднощі в розробленні програми здоров’я; 
невпевнене використання знань, вмінь та навичок здорового способу життя у 
професійній діяльності; оптимальний або середній рівень фізичного здоров’я; 
оптимальний або середній рівень фізичної підготовленості  

Н
из

ьк
ий

 не сформованість провідних професійних умінь,  
Неспроможність розробити програму здоров’я; низький рівень фізичної 
підготовленості; незадовільний рівень власного фізичного здоров’я 

 

Таким чином, створена структурна модель професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті має бути 

апробована, що і стає подальшим завданням дисертаційної роботи. 
 

2.2. Забезпечення наступності змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіти 

 

Освіта – рушійна сила життя, оскільки саме вона формує особистість як 

фахівця, а професійна діяльність, в свою чергу, визначає якість цього життя. 

Саме через це питання змісту освіти, професійної підготовки мають 

надважливе значення. Підтверджується це й думками багатьох науковців. 

Так, професор О. Скнар підкреслює, що процес розвитку національної освіти 

і її пристосування до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформації 
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та інтеграції в європейське і світове співтовариство передбачає, в першу 

чергу, перегляд змісту вищої освіти, запровадження сучасних технологій 

навчання з високим рівнем інформатизації навчального процесу та 

удосконалення професійної підготовки [321, с. 33]. 

 Становлення професійної компетентності під час навчання у закладах 

вищої освіти суттєво залежить від системного поєднання дисциплін, 

насамперед, професійно орієнтованих, де кожна окрема дисципліна повинна 

бути засобом досягнення загальної мети, а не виступати в ролі мети. Крім 

цього, дослідники В. Кашкаров, Ю. Железняк, І. Кравцевич уважають, що 

структуру та зміст процесу підготовки майбутніх педагогів з фізичної 

культури, набір дисциплін навчального плану, зміст навчальних програм цих 

дисциплін, в цілому, і визначають соціальне замовлення та модель фахівця. 

[131, с. 13]. 

Науковець Ю. Коваленко в пошуку вирішення проблеми 

вдосконалення освітнього процесу студентів зупинилася на наступних 

кроках:   

– гуманізація освітнього процесу; 

– формування в студентів соціальних потреб; 

– виховання стійкого інтересу до професії, відчуття професійної 

відповідальності за результати своєї праці; 

– популяризація переваг здорового способу життя, створення умов для 

збереження і підвищення фізичного, психічного та морального здоров’я 

студентів; 

– виховання потреби у засвоєнні цінностей загальнолюдської і національної 

культури, створення і примножування цінностей духовної культури; 

– забезпечення належного рівня професійних знань, володіння вміннями та 

навичками; 

– забезпечення ефективної взаємодії викладачів зі студентами [160, с. 114].  

Таким чином, робимо висновок, що постійне оновлення змісту освіти є 

визначальним елементом її ефективного функціонування.  
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За результатами пілотного експерименту, професійна підготовка 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-

університет» має суттєві недоліки. За великого потенціалу самої системи на 

практиці маємо неузгодженість між її ланками і, відповідно, низьку 

ефективність процесу підготовки. Як показали результати аналізу змісту 

навчальних планів і робочих програм коледжу, основна профільна підготовка 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту відбувається за такими 

дисциплінами (додаток К).  

У той же час в університеті перелік дисциплін, які викладаються на І-ІІ 

курсах, та їх обсяг суттєво відрізняються (додаток  К). 

За допомогою порівняльного аналізу оцінимо відповідність 

навчального плану коледжу до навчального плану університету (таблиця 2.5). 

Піддаючи аналізу дані таблиці, можемо зробити такі висновки:  

1) жодна з дисциплін університету і коледжу за обсягом годин не 

збігається; 

2) в університеті вивчаються в більшому обсязі такі дисципліни, як 

«Анатомія людини» й «Теорія і методика фізичного виховання» (на 36 год), 

«Біохімія» (на 6 год) «Історія фізичної культури» (на 30 год), «Вступ до 

спеціальності» (на 66 год), «Туризм та спортивне орієнтування» (на 180 год), 

«Спортивна метрологія» (на 24 год) «Основи валеології» (на 60 год); 

3) у коледжі більше годин відводиться на такі дисципліни, як 

«Фізіологія людини» (на 42), «Теорія і методика гімнастики» (на 78), «Теорія 

і методика легкої атлетики» (на 45), «Теорія і методика плавання» (на 30), 

«Спортивно-педагогічне вдосконалення» (на 144); 

4) в університеті на І-ІІ курсах відсутні такі дисципліни (порівняно з 

коледжем) як: «Гігієна та гігієна фізичних вправ», «Психологія», 

«Педагогіка», «Масаж», «Безпека життєдіяльності фахівця з основами 

охорони праці»,  «Основи біомеханіки та біомеханічного аналізу»,  «Теорія  і  
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Таблиця 2.5 
Відповідність навчального плану коледжу навчальному плану 

університету 
 

№ Дисципліна Різниця 
годин 

1 Анатомія людини +36 
2 Фізіологія людини -42 
3 Біохімія +6 
4 Історія фізичної культури +30 
5 Вступ до спеціальності +66 
6 Теорія і методика фізичного виховання +36 
7 Теорія і методика гімнастики -78 
8 Теорія і методика легкої атлетики -45 
9 Теорія і методика плавання -30 
10 Туризм та спортивне орієнтування +180 
11 Спортивно-педагогічне вдосконалення -144 
12 Спортивна метрологія +24 
13 Основи валеології +60 
14 Гігієна та гігієна фізичних вправ  -у 
15 Психологія -у 
16 Педагогіка  -у 
17 Масаж  -у 
18 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці  -у 
19 Основи біомеханіки та біомеханічного аналізу -у 
20 Теорія і методика спортивних та рухливих ігор -у 
21 Аеробіка -у 
22 Теорія і методика атлетизму -у 
23 Теорія і методика спортивних двобоїв -у 
24 Інформатика та комп`ютерна техніка -у 
25 Організація масової фізичної культури  -к 
26 Профілактика спортивного травматизму -к 
27 Баскетбол з методикою викладання -к 
28 Волейбол з методикою викладання -к 
29 Рухливі та національні ігри  -к 
30 Національні види боротьби  -к 
31 Курсова робота з фізіології людини   
32 Практика (пропедевтична, педагогічна, за профілем роботи, 

навчальна) 
-342 

Примітки: 
-к – відсутня дисципліна в навчальному плані коледжу 
-у – відсутня дисципліна в навчальному плані університету 
«+» – перевага годин в університеті 
«-» – перевага годин у коледжі 
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методика спортивних і рухливих ігор», «Аеробіка», «Теорія і методика 

атлетизму», «Теорія і методика спортивних двобоїв»; у свою чергу, в коледжі 

відсутні дисципліни: «Профілактика спортивного травматизму», «Баскетбол 

з методикою викладання», «Волейбол з методикою викладання», «Рухливі та 

національні ігри», «Національні види боротьби»; 

5) курсова робота в обох закладах освіти пишеться з однієї дисципліни; 

6) сумарний обсяг різних видів практик у коледжі більший на 342 

години,  ніж в університеті за І-ІІ курси. 

Отже, наявність таких суттєвих розбіжностей (попри обґрунтованість 

деяких з них) обумовлює необхідність перегляду змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту всередині 

ступеневої системи освіти за типом «коледж-університет».  

В Економіко-правничому коледжі ЗНУ та в Запорізькому 

національному університеті здійснюється підготовка фахівців за аналогічною 

спеціальністю 017 фізична культура і спорт галузі знань 01 освіта. Під 

змістом професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій системі освіти розуміємо побудову системи освітнього 

процесу на засадах дотримання принципу наступності, оскільки саме цей 

чинник дозволить оптимізувати, якісно покращити і підвищити ефективність 

професійної підготовки. 

Переосмислений і доопрацьований зміст професійної підготовки має 

містити чітко визначене коло знань, умінь, навичок, які відображені в 

навчальних планах, освітньо-професійних програмах та освітньо-

кваліфікаційних характеристиках – вимогах до майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту з метою формування їх професійної готовності.  

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньої 

професійної програми підготовки фахівців фізичної культури і спорту 

молодші спеціалісти (фахові молодші бакалаври) повинні мати, насамперед, 

такі загальні та спеціальні компетентності (угрупуємо їх за компонентами 

професійної підготовки): 
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1) за ціннісно-мотиваційним - такі здатності: 

–  планувати та управляти часом; 

– зберігати навколишнє середовище, реалізовувати концепції сталого 

розвитку людства; 

–  діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

–  діяти соціально відповідально та свідомо; 

2) за особистісним: 

– працювати в команді; 

– вміти протистояти психоемоційним стресам; 

– мати навички міжособистісної взаємодії, вміти будувати позитивні 

стосунки з оточуючими; 

– аналізувати прогресивний і власний педагогічний досвід з фізичного 

виховання і фізичної підготовки дошкільнят та школярів різних вікових груп; 

– визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів 

людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості; 

3) за знаннєвим: 

– спілкуватися українською мовою  (усно та письмово); 

– використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

–  вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

–  використовувати іноземну мову у професійній діяльності; 

– застосовувати під час навчання та виконання професійних завдань 

знань: про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, 

фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної 

спрямованості; з теорії і методики фізичного виховання та спортивної 

підготовки; з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної 

культури і спорту; із загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування 

знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя; 

– орієнтуватися у застосуванні основних теоретичних положень та 

технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності; 
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– здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, 

біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування 

рухами людини; 

– володіти методичними й проектувальними уміннями щодо 

специфічної діяльності під час навчання на уроці фізичної культури; 

– аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної 

інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання;  

– оволодівати базовими і новими видами фізкультурної діяльності; 

– вести документацію, що забезпечує процес навчання з фізичної 

культури в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 

4) за вміннєвим: 

– застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– здійснювати безпечну діяльність; 

– використовувати під час навчання та виконання професійних видів 

робіт основ медичних знань, надавати долікарську допомогу особам під час 

виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі,  

та методику фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб; 

– використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та 

соціалізації особистості; 

– використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та 

інвентар; 

– здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та 

форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації; 

– розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих 

напрямах фізичної культури і спорту; 

– здійснювати фізичне виховання на основі спеціальних державних 

програм; 
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– розширювати руховий досвід з метою розвитку фізичних якостей і 

рухових здібностей відповідно до вікових особливостей; 

– забезпечувати освітній процес необхідними матеріалами та 

ресурсами, які спрямовано на гармонійний розвиток його учасників; 

– оволодівати професійними уміннями і навичками проведення різних 

форм занять фізичною культурою з різним контингентом; 

– проводити оздоровчі заходи й спортивні змагання; 

– формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, 

медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових 

умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у 

сфері фізичної культури; 

– застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні; 

– здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з фізичного виховання; 

– здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону 

життя і здоров’я дітей; 

– проводити навчальні заняття з фізичної культури самостійно з дітьми 

дошкільного віку та учнями у закладах загальної середньої освіти, 

позакласну спортивно-масову роботу з учнями, заняття в шкільній секції 

спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму; 

– здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, 

громадянськість, комунікативність; 

– оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно 

обирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів 

з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 

– організовувати фізкультурно-оздоровчу роботу в закладах рекреації 

та фізичної реабілітації; 
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– здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення функцій 

організму, досягнення нормального рівня здоров’я, оптимального фізичного 

стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних медичних 

груп) з порушеннями різної нозології [246]. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньої 

професійної програми підготовки фахівців фізичної культури і спорту 

бакалаври повинні мати, насамперед, такі загальні та спеціальні 

компетентності (здатності): 

1) за ціннісно-мотиваційним компонентом: 

 – діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 – планувати та управляти часом; 

 – розуміти ретроспективи формування сфери фізичної культури і 

спорту;  

2) за особистісним: 

 – навички міжособистісної взаємодії; 

 – безперервного професійного розвитку; 

– критичності та самокритичності; 

– зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

 – працювати в команді;  

– реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні;  

3) за знаннєвим: 

 – спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 – спілкуватися іноземною мовою;  

 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
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 – здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  

 – визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми 

адаптивного спорту для осіб, що їх потребують;  

4) за вміннєвим: 

 – застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 – забезпечувати формування фізичної культури особистості; 

 – проводити тренування та супроводження участі спортсменів у 

змаганнях; 

 – організовувати оздоровчо-рекреаційну рухову активність різних груп 

населення; 

 – зміцнювати здоров’я людини з рухової активності за допомогою 

раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя;  

 – застосовувати знання про будову та функціонування організму 

людини;  

 – проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини; 

 – надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних 

станів;  

 – здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері 

фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та 

прийоми; 

 – використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та 

інвентар; 

 – застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери 

фізичної культури і спорту; 

 – аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною 

культурою і спортом [246].  

Отже, як бачимо, виконання навчальних планів має забезпечити 

досягнення як загальної мети, так і конкретних завдань професійної 

підготовки. 
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У діючому навчальному плані молодших бакалаврів передбачено 

дисципліни за такими циклами підготовки: загальноосвітньої, гуманітарної і 

соціально-економічної, природничо-наукової та загальноекономічної, 

професійної і практичної та практичної.  

У дослідженні змінам будуть підлягати дисципліни циклу природничо-

наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки.  

У діючому навчальному плані бакалаврів та магістрів передбачена 

інваріантна та варіативна частини. Інваріантна частина містить дисципліни, 

які становлять базову освіту майбутніх фахівців для здійснення діяльності в 

галузі фізичної культури і спорту. Варіативна частина передбачає нормативні 

дисципліни, дисципліни вибору закладу освіти та дисципліни вільного 

вибору студента. 

Більш детально зміст програм за обсягом годин подано у таблиці 2.6.  

Як видно з таблиці 2.6, обсяг годин у фахових молодших бакалаврів 

сягає 6132, з яких 3049 (49,7%) є аудиторними. У бакалаврів спостерігається 

тенденція до зменшення обсягу аудиторних годин: так, при загальному обсязі 

у 7200 годин на аудиторні заняття заплановано 2374 години (32,9%). У 

магістрів зменшення аудиторного вивчення дисциплін відбувається ще 

суттєвіше: 596 аудиторних годин (22,1%) із загального обсягу 2700 годин. 

Таблиця 2.6 
Зміст навчальних програм за обсягом годин 
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1 Фаховий 
молодший 
бакалавр 

6132 3049/49,7 3276/53,4 1067/17,4 432/7,1 

2 
Бакалавр 7200 2374/32,9 5940/82,5 1930/26,8 

540/7,5 
180/2,5 

(І-ІІ курс) 
3 Магістр 2700 596/22,1 2700 596/22,1 360/13,3 
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Значні відмінності наявні і при порівнянні кількості годин, відведених 

на цикли професійної та практичної підготовки. Загальний обсяг годин 

професійного циклу і практичної підготовки дорівнює: у молодших 

бакалаврів 3276 годин (53,4% від загального обсягу годин), з яких аудиторно 

проводяться 1067 годин (17,4%), і 432 години (7,1%), відповідно; у 

бакалаврів 5940 годин (82,5%), з яких аудиторні – 1930 (26,8%), і 540 годин 

(7,5%) практики за весь термін навчання, з яких лише 180 годин (2,5%) за І-ІІ 

курс (тобто у випускників коледжу практики на 4,6% більше); у магістрів 

обсяг годин професійного циклу ідентичний до загального обсягу годин, а на 

практичну підготовку відводиться 360 годин (13,3%) (додаток  В).   

Зауважимо, що найдієвішим засобом підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі 

«фаховий молодший бакалавр-бакалавр-магістр» є досягнення відповідності 

та наступності на етапі «фаховий молодший бакалавр-бакалавр».  

Під час експерименту оптимізацію навчальної документації розпочали 

з вивчення навчального плану університету. На нашу думку, змінам має 

підлягати переважна більшість дисциплін.  

Деякі дисципліни вважаємо за можливе виключити, оскільки вони не є 

визначальними у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту. Це: «Фізіологія людини», «Спортивна медицина», 

«Лікувальна фізична культура», «Основи валеології», «Основи реабілітації». 

Певним дисциплінам пропонуємо змінити назву і, відповідно, 

довершити змістове наповнення навчальних програм, зокрема назву: «Теорія 

та методика фізичного виховання» замінити на «Теорія і методика фізичного 

виховання та спорту»; «Організація масової фізичної культури» на 

«Організація масової фізичної культури і спорту»; «Профілактика 

спортивного травматизму» на «Попередження травматизму у фізичному 

вихованні»; «Національні види боротьби» на «Національні види боротьби з 

методиками викладання»; «Аеробіка» на «Ритміка і хореографія»; 
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«Маркетинг у фізичному вихованні» на «Основи менеджменту, маркетингу 

та адміністрування за професійним спрямуванням»; «Атлетизм» на «Фітнес-

програми силового спрямування»; «Фізичне виховання дітей дошкільного 

віку» на «Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення»; 

«Фізкультурні споруди» на «Фізкультурно-спортивні споруди та 

обладнання»; «Рухливі на національні ігри з методиками викладання» на 

«Національні ігри та забави з методиками викладання»; «Педагогічні 

дослідження у фізичному вихованні» на «Педагогічні дослідження та 

контроль у фізичному вихованні»; «Адаптивне фізичне виховання» на 

«Інклюзивне фізичне виховання»; «Нестандартне обладнання у фізичній 

культурі та спорті» на «Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті»; 

«Екологічний та спортивний туризм» на «Екологічний туризм». 

Частину дисциплін варто вивчати в складі інших. Так, дисципліни 

«Біохімія» й «Фізіологія спорту» – об’єднати в одну дисципліну «Фізіологія 

рухової активності з основами біохімії»; «Основи оздоровчого харчування» й 

«Гігієна фізичного виховання та спорту» –  у «Гігієна фізичного виховання та 

основи раціонального харчування». Натомість «Спортивні ігри з методиками 

викладання» розділити на окремі курси: «Баскетбол з методиками 

викладання», «Волейбол з методиками викладання», «Футбол з методиками 

викладання», «Гандбол з методиками викладання»; у свою чергу «Вступ до 

спеціальності та інформаційна культура студента» розділити на «Вступ до 

спеціальності» й «Мультимедійні засоби навчання у фізичному вихованні». 

Залишити без змін такі основні дисципліни, як: «Анатомія людини», 

«Гімнастика з методиками викладання», «Спортивно-педагогічне 

вдосконалення», «Спортивна метрологія», «Психолого-педагогічні основи 

фізичного виховання», «Плавання з методиками викладання», «Легка 

атлетика з методиками викладання», «Біомеханіка», «Масаж», «Історія 

фізичної культури і спорту», «Туризм з методиками викладання», 

«Спортивне орієнтування», «Анімація у фізичній культурі», «Професійна 

майстерність вчителя фізичної культури». 
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Скоригований навчальний план подано у додатку В. 

Вважаємо, що окрему увагу необхідно звернути на організацію 

практики. Така необхідність давно назріла, що обґрунтовано думками 

дослідників. Так, А. Проценко вважає, що в сучасній освіті акцент 

переноситься із системи засвоєних майбутнім фахівцем знань, умінь і 

навичок на кінцевий результат у вигляді практичної готовності до вирішення 

професійних завдань та реалізації професійних функцій [291, с. 123]. На 

думку вченого О. Гауряка, практика майбутніх вчителів фізичної культури «є 

інтегруючим і стрижневим компонентом особистісно-професійного 

становлення майбутнього фахівця, який передбачає формування його 

професійної компетентності через оволодіння різними видами діяльності, що 

веде до професійного самовдосконалення, самопізнання студента в різних 

професійних ролях у реальних умовах загальноосвітньої школи» [85].  

На нашу думку, вище згадані твердження найкраще підкреслюють 

важливість та виключність практичної підготовки студентів. Випускник 

університету – бакалавр здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 

професійну роботу і може посідати будь-яку посаду в галузі фізичного 

фізичної культури та спорту, а саме: 

– 2320 – учитель закладу загальної середньої освіти; 

– 3475 – тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, 

спортивної школи і т.ін.); 

– 3475 – тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); 

– 3475 – інструктор-методист спортивної школи; 

– 3475 – інструктор з аеробіки; 

– 3475 – інструктор-методист тренажерного комплексу (зали); 

– 3475 – фітнес-тренер; 

– 3414 – фахівець з організації дозвілля; 

– 3414 – інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); 

– 3475 – інструктор із стройової та фізичної підготовки; 

– 3475 – інструктор-методист з фізичної культури та спорту; 
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– 3475 – інструктор-методист з виробничої гімнастики; 

– 3475 – спортсмен-інструктор; 

– 3475 – спортсмен-професіонал з виду спорту. 

Тож, практичну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту вважаємо за потрібне вдосконалити таким чином: упровадити 

проходження інструкторсько-методичної практики у вигляді навчально-

тренувального збору з туризму у ІІ семестрі; навчально-педагогічної 

практики в ЗДО у ІІІ семестрі; навчально-педагогічної практики в ЗЗСО у V 

семестрі; виробничої практики у VІІІ семестрі. 

Оновлене змістове наповнення навчального плану підготовки 

бакалаврів покликане більш ефективно вирішувати освітні, виховні та 

розвивальні завдання професійної підготовки. 

Наступним кроком в процесі оптимізації освітнього процесу майбутніх 

фахівців в ступеневій системі освіти є адаптування навчального плану 

підготовки фахових молодших бакалаврів коледжу до навчального плану 

підготовки бакалаврів університету. Для цього пропонуємо наступне. 

Вилучити із навчального плану дисципліни «Основи біомеханіки та 

біомеханічного аналізу» та «Основи валеології». Першу – з причин вивчення 

її на старших курсах університету, іншу – через відсутність її в плані 

підготовки бакалаврів. 

Привести у відповідність назви дисциплін з їх назвами в 

університетському плані:  

– «Теорія і методика фізичного виховання» змінити на «Теорія і методика 

фізичного виховання та спорту»;  

– «Теорія і методика гімнастики» – «Гімнастика з методиками викладання»; 

– «Теорія і методика плавання» – «Плавання з методиками викладання»; 

– «Теорія і методика легкої атлетики» – «Легка атлетика з методиками 

викладання»;  

– «Інформатика та комп`ютерна техніка» – «Мультимедійні засоби навчання 

у фізичному вихованні»;  
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– «Теорія і методика атлетизму» – «Фітнес-програми силового спрямування»;  

– «Теорія і методика спортивних двобоїв» – «Національні види боротьби з 

методиками викладання»;  

– «Історія фізичної культури» – «Історія фізичної культури і спорту»;  

– «Гігієна та гігієна фізичних вправ» – «Гігієна фізичного виховання та 

спорту»; 

– «Біохімія» – «Фізіологія рухової активності з основами біохімії».  

Указані зміни, на нашу думку, більш конкретизують і деталізують а в 

інших випадках, навпаки, узагальнюють навчальний матеріал, відповідно до 

завдань освітньо-професійної програми.  

Переконані, що важливим аспектом у професійній підготовці 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту є вивчення практичних 

дисциплін. Тому пропонуємо розділити дисципліни «Теорія і методика 

спортивних та рухливих ігор» на дисципліни: «Волейбол з методиками 

викладання», «Футбол з методиками викладання», «Баскетбол з методиками 

викладання», «Гандбол з методиками викладання»; «Туризм та спортивне 

орієнтування» на «Туризм з методиками викладання» «Спортивне 

орієнтування». Це призведе до збільшення обсягу годин на вивчення кожної з 

дисциплін, і, в свою чергу, збільшення обсягу навчального матеріалу, що 

буде засвоєний студентами. 

Убачаємо за доцільне змінити галузь написання курсової роботи з 

фізіології людини на теорію і методику фізичного виховання та спорту.  

Інші дисципліни, а також види практик залишити без змін, а саме: 

«Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Вступ до спеціальності», 

«Спортивна метрологія», «Аеробіка», «Основи екології», «Безпека 

життєдіяльності фахівця з основами охорони праці», «Масаж», «Спортивно-

педагогічне вдосконалення»; пропедевтична (ознайомча) практика, 

педагогічна практика, практика за профілем роботи. 

Скоригований навчальний план подано у додатку И. 
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На наш погляд, саме набір вищеперерахованих дисциплін має 

вирішальне значення для формування професійної готовності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, який повинен створювати надійне 

підґрунтя для реалізації знань і вмінь у професійній діяльності на різних 

профільних посадах.  

Обсяг годин, відведених на вивчення кожної з дисципліни, і форму 

контролю, які для наочності і кращого сприйняття представимо у вигляді 

таблиці 2.7. 

Як бачимо з таблиці, такі професійно зорієнтовані дисципліни, як 

«Фізіологія рухової активності з основами біохімії» та  «Анатомія людини», 

які вивчаються в університеті на початкових курсах (тобто при продовженні 

навчання випускників коледжу в університеті цей навчальний матеріал не 

буде більше вивчатися) пропонуємо зрівняти за обсягом – 150 годин.   

Таблиця 2.7  

Скоригований обсяг дисциплін і форми контролю 
№ Перелік дисциплін в 

ЕПК ЗНУ 

К
іл

ьк
іс

ть
  

го
ди

н 
Ф

ор
ма

  
ко

нт
р.

 

Пропонуються зміни в 
ЕПК ЗНУ 

К
іл

ьк
іс
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н 
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Перелік дисциплін в ЗНУ

К
іл

ьк
іс

ть
  

го
ди

н 
Ф

ор
ма

  
ко

нт
р.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Біохімія 144 5-е 
Фізіологія рухової 
активності з основами 
біохімії 

120 5-з* 
Фізіологія рухової 
активності з основами 
біохімії 

120 4-е 

2 Анатомія людини 144 4-з, 
5-е Анатомія людини 150 3-е Анатомія людини 150 1-е 

3 Фізіологія людини 162 5-е Фізіологія людини 120 4-з* Фізіологія людини 150 3-е 

4 Вступ до 
спеціальності 54 2-е Вступ до спеціальності 60 2-з Вступ до спеціальності 90 1-е 

5 Спортивна метрологія 126 6-е Спортивна метрологія 90 4-е Спортивна метрологія 120 3-е 

6 Теорія і методика 
фізичного виховання 234 4-з, 

5-е 

Теорія і методика 
фізичного виховання та 
спорту 

150 3-з, 
4-е 

Теорія і методика 
фізичного виховання та 
спорту 

330 2,3,4-
з; 5-е 

7 Теорія і методика 
гімнастики 198 3-з, 

4-е 
Гімнастика з 
методиками викладання 195 3-з, 

4-е 
Гімнастика з методиками 
викладання 150 1-з, 

2-е 

8 Теорія і методика 
плавання 180 5-з Плавання з методиками 

викладання 120 6-з Плавання з методиками 
викладання 150 1,2-з 

9 Теорія і методика 
легкої атлетики 198 5-з, 

6-е 
Легка атлетика з 
методиками викладання 120 6-е Легка атлетика з 

методиками викладання 150 1-з, 
2-е 

Спортивне орієнтування 90 5-з 10 Туризм та спортивне 
орієнтування 90 4-з Туризм з методиками 

викладання 60 5-з Спортивне орієнтування 90 4-з 

11 Спортивно-
педагогічне 
вдосконалення 

234 3,4-з Спортивно-педагогічне 
вдосконалення 60 3-з Спортивно-педагогічне 

вдосконалення 330 1,2-з 
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Продовження таблиці 2.7 
Гандбол з методиками 
викладання 90 6-з* Гандбол з методиками 

викладання 150  

Футбол з методиками 
викладання 90 6-з* Футбол з методиками 

викладання 150  

Баскетбол з методиками 
викладання 90 5-з* Баскетбол  з методиками 

викладання 150  

12 

Теорія і методика 
спортивних та 
рухливих ігор 

198 6-е 

Волейбол з методиками 
викладання 90 5-з* Волейбол з методиками 

викладання 150  

13 
Масаж 108 6-з Масаж 

 90 6-з 
Психолого-педагогічні 
основи фізичного 
виховання 

240 4-е 

14 Аеробіка 126 6-з Аеробіка 75 4-з Навчальна практика з 
туризму  2 

15 Основи екології 54 4-з* Основи екології 45 3-з Навчальна практика  3 
16 Теорія і методика 

атлетизму 54 6-з Фітнес-програми 
силового спрямування 90 5-з    

17 Теорія і методика 
спортивних двобоїв 54 6-з 

Національні види 
боротьби з методиками 
викладання 

90 5-з    

18 Безпека 
життєдіяльності 
фахівця з основами 
охорони праці 

90 4-з 
Безпека життєдіяльності 
фахівця з основами 
охорони праці 

45 4-з    

19 Гігієна та гігієна 
фізичних вправ 72 6-з Гігієна фізичного 

виховання та спорту 90 6-е    

20 Інформатика та 
комп`ютерна техніка 54 3-з 

Мультимедійні засоби 
навчання у фізичному 
вихованні 

60 4-з    

21 Історія фізичної 
культури 90 3-е Історія фізичної 

культури і спорту 60 4-з    

22 Курсова робота з 
фізіології людини 36  

Курсова робота з теорії і 
методики фізичного 
виховання та спорту 

30     

23 Пропедевтична 
(ознайомча) практика  3 Пропедевтична 

(ознайомча) практика  3    

24 Педагогічна практика  3,4 Педагогічна практика  5,6    
25 Практика за профілем 

роботи  5 Практика за профілем 
роботи  5    

26 Основи біомеханіки 
та біомеханічного 
аналізу 

54 6-з       

27 Основи валеології 90        

Примітки: е – екзамен; з – залік; з* – диференційований залік; 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – номер семестру. 

Найважливіша теоретична дисципліна «Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту» в університеті вивчається і на третьому курсі, тому 

різниця в годинах з коледжем залишається суттєвою: 150 годин у коледжі і 

330 годин в університеті. Дисципліни практичної спрямованості, а саме 

«Гімнастика з методиками викладання», «Плавання з методиками 

викладання», «Легка атлетика з методиками викладання» у коледжі 
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наблизити за обсягом до університету з максимальною різницею 30-45 годин 

(1-1,5 кредити). Найсуттєвіші зміни пропонуємо внести в дисципліну «Теорія 

і методика спортивних та рухливих ігор»: за рахунок розділення її на 

«Гандбол з методиками викладання», «Футбол з методиками викладання», 

«Баскетбол з методиками викладання» і «Волейбол» з методиками 

викладання» збільшиться і загальний обсяг годин з 198 на 162 години.  

Вочевидь, навіть після внесення запропонованих нами змін, у коледжі 

передбачено значно більше дисциплін, ніж в університеті. Це обумовлено 

вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної 

програми університету, адже ймовірна ситуація, що випускник коледжу не 

продовжує навчання в університеті або продовжує, але на іншій 

спеціальності. У такому в випадку – наголошуємо, що фаховий молодший 

бакалавр – самостійна освітня кваліфікація, за якою набуваються певні 

професійні права і з’являється можливість працевлаштування. Випускник 

здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати відповідну первинну посаду: 

– 3320 – вчитель фізичного виховання в дошкільних закладах освіти; 

– 3475 – тренер з виду спорту; 

– 3475 – інструктор з аеробіки; 

– 3414 – фахівець із організації дозвілля; 

– 3414 – інструктор оздоровчо-спортивного туризму. 

З цієї причини наповнення навчального плану коледжу має бути більш 

змістовним, а частка практичної підготовки – набагато більшою, ніж в 

університеті на І-ІІ курсі (7,1% – в коледжі; 2,5% – в університеті). 

Останнім кроком якісних змін є перегляд навчального плану 

підготовки магістрів. На нашу думку, доречно замінити дисципліну 

«Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті» на «Нетрадиційні 

засоби фізичної культури і спорту». Інше наповнення плану залишити без 

змін (або привести у відповідність до термінології «Закону про вищу 

освіту»). Таким чином, під час навчання в магістратурі передбачається 
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вивчення таких дисциплін, як: «Інформаційні технології у фізичній культурі і 

спорті», «Нетрадиційні засоби фізичної культури і спорту», «Теорія 

управління у фізичній культурі і спорті», «Методологія і організація 

наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті», «Організація та 

проведення спортивних змагань», «Організація фізичної культури і спорту в 

ринкових умовах», «Професійно-орієнтований практикум іноземною 

мовою», «Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання 

школярів і студентів», «Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх 

викладачів фізичної культури у закладах вищої освіти», «Філософські 

аспекти фізичної культури, спорту і туризму», «Теорія і методика викладання 

фізичного виховання у закладах вищої освіти», «Теорія і методика 

викладання адаптивного фізичного виховання у закладах вищої освіти». 

Подальший перелік дисциплін залежить від обраної спеціалізації.  

Спеціалізація «Фізичне виховання дітей дошкільного віку»: 

«Організація розвитку дітей дошкільного віку», «Організація фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільних закладах освіти», «Комплексний контроль за 

фізичним станом дітей дошкільного віку», «Сучасні технології у фізичному 

вихованні дітей дошкільного віку». 

Спеціалізація «Екологічний і спортивний туризм»: «Менеджмент і 

маркетинг в екологічному та спортивному туризмі», «Методика розробки 

спортивних туристських маршрутів», «Організація змагань з туристичного 

багатоборства з учнівською молоддю», «Методика організації екологічного 

та спортивного туризму». 

Спеціалізація «Теорія і методика УР «Спас»: «Психофізичні і оздоровчі 

системи «Спас», «Техніка і тактика українського рукопашу «Спас», 

«Організація змагань з українського рукопашу «Спас», «Методика 

викладання українського рукопашу «Спас» в освітніх закладах». 

Випускник університету – магістр здатен виконувати зазначену в ДК 

003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду: 

– 1229.6 – керівник фізичного виховання; 
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– 3475 – тренер-викладач з виду спорту; 

– 2310 – викладач університетів та ВНЗ 

 Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньої 

професійної програми підготовки фахівців фізичної культури і спорту 

магістри повинні мати, насамперед, здатність застосовувати набуті знання, 

навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема: 

знати:  

 – підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної 

діяльності;  

 – концепції гармонійного рухового та духовного розвитку і 

формування здорового способу життя особистості, свідомого ставлення 

людини до свого здоров’я;   

 – поняття факторів здоров’я, які поєднують заняття фізичною 

культурою, психологічну задоволеність, творчу самореалізацію;  

 – принципи освоєння рухових дій та розвитку рухових (фізичних) 

якостей, прогнозування для якісного поліпшення фізичного стану та здоров’я 

населення тощо; 

оволодіти: 

– методами, методиками та технологіями: методами навчання і 

тренування (загальнопедагогічними, практичними), аналітичними методи, 

методами педагогічних спостережень;  

– методами педагогічного тестування та визначення функціонального 

стану організму, методиками розвитку фізичних (рухових) якостей, 

формування рухових умінь і навичок, контролю рівня підготовленості і 

функціонального стану; 

 – технологіями: педагогічними (гармонійного (розумового, фізичного, 

духовного) розвитку, розвитку творчих здібностей, максимальної реалізації 

природних задатків тощо), медико-біологічними (відновлення 

працездатності, контролю функціонального стану та рівня здоров’я), 

інформаційними (електронні бази, наукометричні бази, електронні посібники 
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інтернет-технології тощо), інтерактивними (без застосування та з 

застосуванням інформаційних та мультимедійних засобів навчання). 

Таким чином, уважаємо, що внесення всіх вище перерахованих змін 

сприятиме раціоналізації та оптимізації навчального процесу підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті «коледж-

університет», воно забезпечує системність і логічну послідовність у навчанні 

за принципом «від простого до складного», узгодженість змісту і обсягу 

навчальних дисциплін, їх гармонійність, впорядкованість. 

 

2.3. Забезпечення наступності форм і методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту  

 

Здійснений аналіз наукових праць, присвячених вивченню проблем 

організації освітнього процесу у коледжах (О. Грибанова [100] та ін.) дає 

підстави стверджувати, що пошук ефективних форм і методів професійної 

підготовки студентів є однією з актуальних, таких, що вимагають 

термінового вирішення.  

Для забезпечення наступності підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту форми і методи навчання у системі «коледж-університет», 

ґрунтуючись на вищеописаних її особливостях, мають характеризуватися 

такими властивостями: 

 – відповідати віковим особливостям здобувачів освіти; 

– бути наскрізними, ресурсними та адекватними вимогам різних ступенів 

освіти; забезпечувати ефективність ступеневої професійної освіти; 

– відповідати вимогам майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти, 

бути контекстними; 

– забезпечувати активізацію самоосвітньої діяльності студентів, 

стимулювати їх потребу у продовженні професійної освіти, постійному 

професійному розвитку; 
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– забезпечувати розвиток адаптивності майбутніх фахівців, їх здатності до 

швидкого входження в нові умови навчально-професійної діяльності; 

– бути інтерактивними, тобто навчання має відбуватися у постійній, активній 

взаємодії всіх його учасників, як співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання в співпраці), в якому і викладач і студент є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами освітнього процесу. Саме інтерактивні методи, на 

думку сучасних науковців і практиків, як «навчання через дію», дають 75% 

ефективності засвоєння студентами змісту професійної підготовки. Вони 

забезпечують: стимулювання інтересу студентів до навчання й пізнання, 

формування не лише пізнавальних, а й професійних мотивів та інтересів; 

виховання системного, критичного мислення майбутніх фахівців; 

формування цілісного уявлення про майбутню професійну діяльність та її 

окремі фрагменти; опанування колективної розумової й практичної роботи, 

розвиток комунікативних умінь, умінь приймати групові рішення. Крім того, 

саме інтерактивні форми і методи забезпечують актуалізацію адаптаційного 

потенціалу особистості, гармонізацію вимог зовнішнього середовища та 

внутрішніх можливостей особистості.  

Виходячи з класифікації інтерактивних методів, наступність 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

забезпечуються такими з них: 

1) за кількістю учасників прямої взаємодії: кооперативними (групові, 

парні) та фронтальними (з усією студентською групою);  

2) за змістом взаємодії – ігровими, навчальними дискусіями 

(дискусійними) та проєктними. 

Отже, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті найбільш ефективними формами і 

методами, що забезпечують її наступність є такі. 

По-перше, – нетрадиційні лекції (лекції-проблематизації, лекції-

візуалізації, проблемні лекції та бінарні лекції, лекції-конференції). 

По-друге, – практичні заняття з використанням таких методів як:  
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– словесні: диспут, дискусія (круглий стіл), бесіда; 

– наочні: ілюстрація, демонстрація, мультимедійна презентація, відео; 

– ігрові (рольові та ділові ігри, театралізації). 

Зазначимо, що серед комплексних інтерактивних методів, що 

застосовуються на практичних заняттях і є по суті інтерактивними є: 

– метод «ажурної пилки» – студенти вирішують проблемні завдання у 

групах, знаходять особливий шлях вирішення, потім – змінюючи групу, 

обмінюються досвідом вирішення та презентують отриманий результат; 

– метод «естафета» – робота студентів у невеликих групах над вирішенням 

проблемної ситуації за принципом ланцюжка; 

– метод «груповий мозковий штурм» – знаходження оригінальних ідей з 

вирішення проблемної ситуації та прийняття групового рішення; 

– метод аналізу навчально-професійних ситуацій або case-study (в 

індивідуальній та груповій формах), що забезпечує закріплення та 

опанування студентами нових теоретичних знань, відпрацювання 

професійних умінь у процесі актуалізації власного досвіду та його 

презентації іншим, а також ознайомлення з досвідом інших у процесі 

вирішення проблемних навчально-професійних ситуацій. 

Під час організації самостійної роботи найчастіше використовуються 

методи проєктів, навчального пошуку, а також проблемний метод, відео-

методи (перегляд відео матеріалів).  

Ефективним методами та прийомами актуалізації самоосвітньої 

діяльності, що забезпечують наступність ступеневої освіти майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту є, на нашу думку, такі:  

1) складання студентами власної схеми, алгоритму, таблиці до 

матеріалу теми; 

2) складання студентами контрольних запитань, тестових завдань з 

попередньої та/або наступної теми для всієї групи; 

3) метод провокації, навмисних помилок; 
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4) метод реклами як зацікавлення у змісті майбутньої теми (наприклад, 

прорекламувати певний предмет або процес); 

5) метод самодіагностики (за запропонованими викладачем 

методиками та обраними самостійно студентами). 

Виходячи з того, що наступність ступеневої освіти забезпечується 

діями суб’єкта освітньої діяльності, який має характеризуватися достатнім 

рівнем адаптивності, а сама педагогічна система має передбачати наявність 

комплексних форм і методів, що у своєму змісті поєднують освітній процес 

на рівні коледжу та університету, у цьому контексті саме таким методом є 

проєктна робота.  

Ґрунтуючись на розумінні проєктування як особливої діяльності 

суб’єкта, що спрямована на створення образу, моделі будь якого явища або 

процесу (О. Грибанова [100], І. Колеснікова [165], Л. Сушкова [337], 

Н. Яковлєва [383] та ін.), проєктний метод визначається нами особливим 

педагогічним засобом розвитку професійної компетентності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті у процесі їх 

самостійного створення та реалізації навчально-професійних проєктів.  

Зазначимо, що проєктна робота є особливою формою організації 

освітнього процесу, комплексним методом, що забезпечує активну взаємодію 

студентів та викладачів у їх спільній, творчій діяльності, програму 

розгортання якої створено ними самими у спільному пошуку. Причому 

проєктна робота за тривалістю виявляється у декількох формах як: 

мініпроєкт, короткотривалий проєкт, тематичний (модульний, семестровий) 

проєкт, довготривалий проєкт. За рівнем інтеграції проєктна робота 

виявляється у формі монопроєкту (одна навчальна дисципліна) або 

міжпредметний проєкт (декілька навчальних дисциплін). 

Визначальними ознаками цього комплексного педагогічного методу, 

що забезпечують його ефективність у контексті нашого дослідження є такі: 

наявність соціально-професійно-особистісно значущої проблеми, яка 

визначає тему проєкту; наявність конкретного адресату – замовника 
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проєктної роботи;  самостійний, індивідуальний характер діяльності 

студентів; понаднавчальний (метапредметний), комплексний характер 

проєкту; вибудовування роботи за структурою діяльності, наявність 

визначеної технології проєктування; застосування дослідницьких, пошукових 

методів вирішення проблеми, які є творчими, інноваційними. 

Головними вимогами до проєктування у підготовці майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту у ступеневій освіті «коледж-університет», що 

забезпечують її ефективність, є передусім такі (О. Грибанова [100], 

І. Колеснікова [165], Л. Сушкова [337], Н. Яковлєва [383]): суспільна та 

особистісна значущість проблеми, що вимагає вирішення інтегрованих 

навчально-професійних та адаптаційних завдань; практична - професійна, 

теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; поєднання 

різних форм індивідуальної, групової та командної роботи студентів; 

поетапна структуризація роботи відповідно до загальної структури діяльності 

та етапів мисленнєвої діяльності, прийняття рішень (розробка проєктного 

завдання; реалізація проєкту; оформлення результатів; презентація і захист 

проєкту; загальна рефлексія); використання різних дослідницьких методів; 

організація навчального простору за всіма вимогами тренінгового 

середовища; спрямованість на цілеспрямований розвиток адаптивності 

студентів; спеціальна підготовка викладачів.  

Причому обов’язковими етапами проєктної роботи, що визначаються 

загальними етапами діяльності людини, у тому числі навчально-професійної 

діяльності студентів, є такі 5 етапів, а саме: 

1) постановка проблеми (навчальної, професійної, дослідницької, 

інформаційної, практичної), формулювання проблемного питання; 

2) планування діяльності з вирішення проблеми; 

3) пошук шляхів вирішення проблеми; 

4) створення продукту, результату діяльності; 

5) презентація проєкту, аналіз результатів та продовження проєктної 

діяльності.  
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З метою забезпечення наступності форм і методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу 

та університету, студенти були залучені до проєктної роботи у таких формах: 

 – групові й індивідуальні міні- та монопроєкти на таких навчальних 

дисциплінах як «Гімнастика з методиками викладання», «Теорія і методика 

спортивних та рухливих ігор», «Плавання з методиками викладання» та 

«Волейбол з методиками викладання»; 

 – довготривалі, міжпредметні групові й індивідуальні проєкти, в яких брали 

спільну участь студенти коледжу та університету, такі як:  

1) Проєкт «Дубовка перезавантаження», що передбачав розробку 

оригінальної проєктної ідеї, яку можна впровадити та території парку 

«Дубовий гай» у період його реконструкції; 

2) Конкурс молодіжних проєктів «Запорізький вектор студентських 

ініціатив», що був спрямований на розробка проєкту з метою збереження і 

розвитку інтелектуального потенціалу регіону, зокрема розкриття 

інноваційного потенціалу студентської молоді та його спрямування на 

соціально-економічний поступ Запорізького краю; 

3) Щорічний Студентський конкурс «Дозвольте відрекомендуватися», 

що був спрямований на самопрезентацію студентами себе як майбутніх 

фахівців; 

4) Щорічний Студентський конкурс «Студентська весна», що був 

спрямований на розвиток студентської творчості, креативності; 

5) Студентська «Ліга сміху» – Конкурс кмітливості, гумору та 

ініціативності студентів коледжу та університету. 

Особливого значення для забезпечення наступності форм і методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у 

системі «коледж-університет» набуває проведення студентських наукових 

заходів, таких як щорічна студентська науково-практична конференція 

«Молода наука», у якій за окремою секцією «Фізичне виховання, спорт та 

здоров'я людини» відбувалось обговорення студентами основних проблем 
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науки, а також проблем професійної підготовки та професійного розвитку 

високо компетентного фахівця. У межах конференції на круглих столах 

(секційних засіданнях) за темою «Актуальні аспекти розвитку фізичної 

культури і спорту на сучасному етапі» відбувалася презентація результатів 

наукових досліджень студентів з професійної проблематики, а також 

рефлексивне обговорення проблем їх професійного навчання, навчальної та 

адаптації, неперервної професійної освіти та професійного розвитку. На цих 

наукових заходах студенти коледжу та університету мали змогу обмінятися 

досвідом їх навчально-професійної діяльності, а при підготовці наукових 

доповідей були створені проєктні групи зі студентів коледжу та університету 

однієї спеціальності, які об’єднувались за єдиною проблематикою. Це, у 

свою чергу, забезпечувало наступність у характері взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, розвиток їх адаптивності. 

У контексті проєктної роботи, за всіма її етапами, були організовані та 

проведені і такі фаховоспрямовані спортивні заходи як: 

1) щорічна Студентська спартакіада – змагання майбутніх фахівців з 

різних видів спорту (шахи, шашки, настільний теніс, баскетбол, волейбол, 

легка атлетика, футбол); 

2) щорічний Кубок ректора з міні-футболу ім. В’ячеслава Толока; 

3) спортивний конкурс «Веселі старти» та «День фізкультури, спорту і 

туризму», що передбачав проведення спортивно-туристичних змагань 

студентів коледжу на біостанції Запорізького національного університету. 

 Важливо підкреслити, що всі вищезазначені форми проєктної роботи 

забезпечували: 

 – по-перше, розвиток позитивної мотивації майбутньої професійної 

діяльності, подальшої професійної освіти та професійного розвитку 

майбутніх фахівців;  

 – по-друге, розвиток адаптивності студентів, активізацію їх значущих 

особистісних якостей; 
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– по-третє, формування професійних знань та умінь майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту, а також фізичну їх підготовленість. 

Отже, саме проєктна робота як особливий комплексний, інтерактивний 

педагогічний засіб забезпечив розвиток професійної компетентності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за її 

мотиваційним, особистісно-адаптивним, когнітивним та діяльнісним 

критеріями. 

Зважаючи на сучасні тенденції комп'ютеризації та інформатизації, а 

також специфіку спеціальності фізичне виховання, виникає потреба у більш 

поглибленому осмисленні методів професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту у контексті контактної та дистанційної її 

форм. З цього приводу цілком слушною видається думка Н. Степанченко 

[331], з приводу того, що оптимізація освітнього процесу потребує переходу 

від пасивних форм навчання до активних та інтерактивних у різних режимах 

взаємодії.  

Студенти спеціальності фізичне виховання, які продовжують навчання 

на старших курсах університету після закінчення коледжу, вже є фахівцями з 

дипломами молодшого бакалавра. Переважна більшість з них 

працевлаштовується під час навчання та відвідує заняття лише у вільний від 

роботи час. Ще однією категорією студентів, що не може систематично 

відвідувати заклад освіти, є професійні спортсмени. Означене зумовлено 

специфікою спеціальності (тренувально-змагальні збори тощо). На сьогодні, 

окрім індивідуального графіку навчання та можливості навчатися за заочною 

формою, ці категорії студентів не мають іншої альтернативи. Таким чином, 

виникає суперечність, як нездатність студентів виконувати завдання через їх 

великі обсяги і брак часу та небажання викладачів знаходити компромісні 

рішення зі студентами, і як наслідок, нездоланні академічні заборгованості. 

З цих причин особливої актуальності набуває необхідність розроблення 

та впровадження дистанційних спецкурсів, а у перспективі – повноцінного 

дистанційного курсу підготовки фахівців фізичної культури і спорту.  
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Зауважимо, що дистанційна освіта за інтернет-порталом Міністерства 

освіти і науки України подається як «можливість навчатися та отримувати 

необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний 

час». Дистанційно в Україні можуть навчатися громадяни, які мають 

середню, професійну, вищу освіту, а також ті, що мають можливість 

виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх 

технологій. Процес навчання побудований на використанні різних 

комунікаційних засобів.  

Серед різноманіття визначень сутності дистанційного навчання в 

Україні  наведемо декілька для розуміння питання. Так, Б. Агранович 

визначає дистанційне навчання як організацію навчального процесу, за якої 

викладач розробляє навчальну програму, що базується на самостійному 

навчанні студента [226, с. 66-72]. У свою чергу У. Шостак дистанційною 

називає таку форму навчання, за якої використовуються глобальні 

комп'ютерні комунікації, яка базується на індивідуальній роботі студентів із 

дібраним навчальним матеріалом, а також на активному спілкуванні з 

викладачами та іншими студентами [379].  

Для здійснення дистанційного навчання в освітньому просторі 

університету міцно закріпилась електронна платформа Moodle (модульне 

об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), яка 

зарекомендувала себе як вдала спроба зворотного зв’язку зі студентами, 

варіативністю і різноманітністю можливостей співпраці категорій викладач-

студент. Ця система управління навчальними курсами є віртуальною 

навчальною програмою. Однак, на нашу думку, бракує окремого наповнення 

електронного контенту саме для студентів, що навчаються за індивідуальним 

графіком. Завдання для них мають дещо відрізнятися від тих, які 

пропонуються іншим студентам денної форми навчання й містити всі основні 

положення з навчальних програм з кожної дисципліни.  

Для подолання вищевказаної суперечності й виконання завдань 

дослідження розроблено дистанційні спецкурси з дисциплін: «Ритміка і 
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хореографія» (додаток Л) та «Гімнастика з методиками викладання» 

(додаток Л). Вибір обумовлено тим, що ці спецкурси вивчаються мають 

практичну спрямованість, однак «Гімнастика з методиками викладання» – 

містить і велику теоретичну складову, оскільки ця дисципліна покликана 

ознайомити з фаховою термінологією, особливостями проведення занять 

тощо. Отже, на прикладі цих двох дисциплін маємо визначити, наскільки 

ефективним є застосування дистанційного навчання на спеціальності фізичне 

виховання денної форми навчання.   

Під час складання спецкурсів враховано такі особливості, як блочно-

модульна структура курсів і чітко регламентований зміст, в основу 

покладено принципи наступності, інтерактивності, індивідуалізації, 

ідентифікації, гнучкості навчання, орієнтованості на розвиток майбутнього 

фахівця, системності. 

Більш широке застосування дистанційного навчання майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту вбачаємо у тому, що за останні роки 

спостерігаються значні зміни на ринку праці: зростають вимоги до фахівців, 

практично в усі сфери фізкультурно-спортивної і педагогічної діяльності 

широко впроваджуються ІТ-технології та сучасні засоби й системи 

тренувань, набувають популярності нові види спорту, що мотивує фахівців 

ставати більш мобільними та сучасними. Традиційні системи навчання не 

здатні відповідати даним потребам, не можуть бути настільки гнучкими і 

постійно змінюватися. Це загрожуватиме недотриманням базових освітніх 

принципів навчання, в тому числі – наступності між освітніми ланками. 

Уважаємо, що основою освітнього процесу за дистанційного навчання 

є цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, 

який може самостійно визначати послідовність засвоєння предметів, вчитися 

в зручному для себе місці, з індивідуальною швидкістю, а в певних випадках 

– в зручний для себе час. Тому основною перевагою дистанційного навчання 

вбачаємо у свободі місцезнаходження, часу навчання і його темпів. Таким 

чином, це перевага для тих студентів, які з певної причини не мають 
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можливості регулярно відвідувати заняття за розкладом, але бажають 

поєднувати навчання з професійною/ спортивною діяльністю. 

Отже, дистанційне і очне навчання є взаємодоповнюючими формами. 

У свою чергу, специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту обумовлює, що найбільш ефективною може бути 

комбінована форма навчання, за якої більш доступна для самостійного 

освоєння частина теоретичного матеріалу вивчається студентом дистанційно, 

а практичні заняття, складання спортивних нормативів відбуваються у 

присутності та під керівництвом викладача. 

Поруч з тим, упродовж останніх років в Україні в якості експерименту 

впроваджується дуальна освіта. Концепція підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти, розроблена Міністерством освіти і науки України, 

схвалена Урядом України і ґрунтується на німецькому досвіді. Означений 

спосіб здобуття освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти 

з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях 

для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про 

здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти [288]. 

Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти 

передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки 

кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних 

форм навчання. Попри те, що йдеться, насамперед, про дуальну освіту щодо 

професійної підготовки кваліфікованих робітників виробничих професій, 

вбачаємо певні перспективи перенесення моделі дуальної освіти на 

підготовку майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-

університет». На час переходу на дуальне навчання студенти вже володіють 

достатнім рівнем теоретичних знань. Однак у процесі підготовки фахівця 

фізкультурно-спортивного профілю не менш важлива й практична складова. 

Необхідні практичні навички набуваються в процесі педагогічної / 

тренерської практики. На сьогодні існують більш широкі можливості для 

таких випускників. Створена і активно розвивається мережа спортивних 
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клубів, фітнес клубів, різноманітних спортивних секцій, у яких 

інструкторські та тренерські функції виконують випускники коледжів. 

Останні поєднують роботу з продовженням навчання в університеті. Саме 

для цієї категорії слухачів вбачаємо необхідним запровадження елементів 

дуальної освіти за спеціальністю фізична культура і спорт із укладанням 

договорів між університетом і роботодавцем. Означене сприятиме 

підвищенню якості професійної підготовки таких фахівців, а саме: 

розширенню практичної складової професійної підготовки, тісному 

взаємозв’язку між закладом освіти та роботодавцем, скороченню терміну 

адаптації молодого спеціаліста на першому робочому місці, підвищенню 

мотивації слухача до подальшого навчання та постійного вдосконалення 

власних теоретичних знань та практичних навичок, підвищенню 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці, більшій гнучкості та 

мобільності змісту освіти. 

 Дистанційна та дуальна форми навчання нині є перспективними 

напрямами, які потребують подальшого розроблення та впровадження, адже 

вони сприяють підвищенню самостійності і свідомого ставлення до навчання, 

здатності не тільки оволодіти теоретичними знаннями, а й набути 

безпосередньо на робочому місці необхідні практичні навички, здатності 

приймати рішення і брати за них відповідальність, а, отже, навчити 

майбутніх фахівців прагнути постійного самовдосконалення. 

Підсумовуючи важливо, на нашу думку, наголосити та тому, що для 

забезпечення реалізації зазначених форм і методів професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

обов’язковим є цілеспрямована робота з викладачами навчальних дисциплін. 

Адже, як свідчать проведені дослідження, викладачі дисциплін 

загальноосвітньої підготовки студентів у коледжі у своїй педагогічній 

діяльності більше тяжіють до шкільної освіти, яка суттєво відрізняється від 

викладання університетських викладачів. 



 176 

Відтак, для забезпечення наступності як змісту, так і форм і методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

необхідним є створення адаптивного освітнього середовища, що у свою 

чергу, передбачає цілеспрямовану роботу з викладачами навчальних 

дисциплін у таких напрямах як-то: 

 – по-перше, проведення тематичних засідань циклових комісій з 

обговоренням характерних особливостей навчально-професійної діяльності 

студентів коледжу, особливостей викладання дисциплін загальноосвітнього 

циклу та циклів гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, 

загальноекономічної, професійної та практичної підготовки; 

– по-друге, проведення спільних засідань циклових комісій коледжу та 

кафедр університету, на яких відбувається обговорення особливостей 

викладацької діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту; виробляються спільні стратегії навчання, організації 

самостійної роботи студентів, організації дистанційної освіти; 

обговорюються стратегії створення сприятливої емоційної атмосфери на 

заняттях, налагодження партнерської взаємодії між викладачем і студентами 

в процесі навчання, а також здійснюється рефлексивний аналіз педагогічної 

діяльності у контексті забезпечення наступності у системі «коледж-

університет». 

Зазначена цілеспрямована підготовка викладачів забезпечує 

наступність професійної освіти майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту, узгодженість її управлінських підходів, змісту, форм і методів, а 

також сприяє формуванню здатності здобувачів освіти до продовження 

професійного навчання та професійного розвитку. 
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2.4. Розвиток адаптивності майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту у ступеневій освіті 

 

Виходячи з того, ступеневість професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту забезпечується реалізацією наступності, 

яка, у свою чергу, є складним системним феноменом, що забезпечується 

поєднанням дій з боку як самої педагогічної системи на управлінському 

(узгодження цілей освітньої діяльності, реалізація загальних підходів до 

управління освітньою діяльністю) та власне педагогічному рівнях 

(узгодження навчальних планів, програм, форм і методів; удосконалення 

форм і методів професійної підготовки  з урахуванням особливостей та рівнів 

підготовки здобувачів освіти тощо), так і самої особистості – суб’єкта 

освітньої діяльності. 

І саме єдність цих дворівневих комплексних дій зумовлюють цілісність 

та стабільність системи, а також її здатність до сталого розвитку, досягнення 

кількісних та якісних змін. 

Отже, саме адаптивність як інтегральна особистісна якість, відповідно 

до положень сучасної психолого-педагогічної науки (А. Маклаков [197], 

А. Реан [295], та ін.), забезпечує здатність майбутнього фахівця активно 

пристосовуватися до умов мінливого соціального освітньо-професійного 

середовища. 

Вважаємо доречним уточнити зміст таких понять як «адаптація» та 

«адаптивність».  

Так, наприклад, А. Реан визначає зміст поняття «адаптація» як процес і 

результат внутрішніх змін та зовнішнього пристосування і самозміни 

індивіда до нових умов існування [295], а Б. Паригін – етап соціалізації 

особистості [267]. 

Незважаючи на наявність багатьох визначень терміну «адаптація» у 

сучасній науці, більшість з них відносяться або до «процесуальної групи», в 

якій адаптація розуміється безпосереднім процесом пристосування живого 
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організму до умов зовнішнього середовища, або до «явищної групи», в якій 

адаптація розуміється певною властивістю будь якої саморегулювальної 

системи, що опосередковує її стійкість до умов навколишнього середовища. 

Основними рисами адаптації, за думкою вчених Н. Мельнікової [217] 

та А. Георгієвського [86] є такі: 

– взаємодія двох об’єктів з метою координації між системами та 

встановлення динамічної рівноваги між внутрішнім та зовнішнім 

середовищем; 

– можливість процесу адаптації за умови змін характеру діяльності людини 

або в її оточенні.  

Розглядаючи сутність поняття «адаптація» у контексті професійної 

освіти необхідно підкреслити, що відповідно до сучасної педагогічної науки 

сам процес професійної підготовки майбутнього фахівця включає три такі 

фази, а саме:  

1) фаза власне адаптації (перший курс професійної підготовки) 

передбачає входження студента до нового середовища – простору закладу 

освіти, опанування ним нової соціальної ролі та нової провідної діяльності – 

навчально-професійної; 

2) фаза інтенсифікації (2– 3 курси професійного навчання) відбувається 

розвиток загальних і спеціальних здібностей студентів, відповідальності за 

своє становлення, самостійності; провідною діяльністю стає науково-

пізнавальна діяльність. На цій фазі багато студентів переживають так звану 

кризу розчарування (або кризу ревізії, або корекції професійного вибору) – 

виникає незадоволеність окремими навчальними предметами, викладачами, 

закладом освіти; з’являються сумніви у правильності професійного вибору, 

знижується навчальна та професійна мотивація; 

3) фаза ідентифікації (4–5 курси професійної підготовки) забезпечує 

формування у майбутнього фахівця основ професійної ідентичності, 

готовності до майбутньої професійної діяльності. 
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Процес адаптації є надзвичайно динамічним, проте його успішність, як 

зазначає А. Маклаков, залежить від цілої низки об’єктивних та суб’єктивних 

умов, функціонального стану організму, соціального досвіду, життєвої 

установки тощо. Проте на сьогодні вченими виокремлюються декілька 

особистісних властивостей, які відрізняються відновною стабільністю та у 

більшій мірі визначають успішність процесу адаптації у різноманітних 

умовах діяльності. До таких особистісних властивостей належать: рівень 

нервово-психічної стійкості, особливості самооцінки особистості, відчуття 

своєї значущості (референтності) для оточуючих, рівень конфліктності, 

наявність досвіду побудови контактів з людьми, орієнтація на моральні 

норми, ступінь прийняття групових норм колективу. Саме ці особистісні 

властивості сучасними вченими уводяться як складові у таку інтегральну 

особистісну якість як адаптивність.  

Саме адаптивність особистості як психічна, суб’єктивна складова 

системи встановлення узгодженості між зовнішніми вимогами та 

внутрішніми можливостями, є провідною, адже в процесі адаптаційний 

перебудов суб’єктивні зміни як правило передують об’єктивні [197, с. 216]. 

Під адаптивністю у дисертаційній роботі ми розуміємо складну 

інтегральну особистісну якість, що забезпечує успішну адаптацію людини до 

нових умов життєдіяльності. 

Явище адаптації при переході від одного навчального ступеня до 

наступного – невід’ємний і природній процес. Для якості освіти важливо, 

щоб етапи пристосування до нових умов проходили якомога швидше. 

Перехід із ланки середньої освіти до вищої та в межах вищої – 

найвідповідальніші з погляду формування особистості як майбутнього 

фахівця. За висновками вчених А. Карпова, В. Орла, адаптація студентів є 

процесом входження особистості у сукупність ролей і форм діяльності у 

закладі вищої освіти, а також змістовного і творчого пристосування індивіда 

до особливостей професії, яку він обрав, за допомогою навчального процесу 
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[155]. У свою чергу, Ю. Сорокіна небезпідставно вважає, що студентська 

адаптація сприяє особистісного розвитку студента [329].  

На сучасному ринку праці особливо цінуються фахівці, що мобільно 

адаптуються в нових соціальних умовах. На майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту покладається додаткова відповідальність, оскільки 

специфіка їхньої професійної діяльності базується на підвищеній активності, 

рухливості і формуванні здоров’язбережувальних звичок у населення. 

В рамках дослідження проблеми наступності підвищується 

актуальність питання адаптації студентів, подібної думки дотримуються 

провідні науковці сучасності: М. Савельєв [303], Н. Мельникова [217] та ін. 

Студентам-випускникам коледжу, на відміну від студентів, що після школи 

одразу вступили до університету, доводиться адаптуватися двічі – як при 

вступі, власне, до коледжу, так і до університету. Подібні зміни освітнього 

середовища викликають дисбаланс у психологічному стані студентів, що 

відбивається на навчанні, принаймні, перші декілька тижнів.  

Отже, адаптивність майбутнього фахівця фізичної культури і спорту 

визначається нами його інтегральною особистісною якістю, що забезпечує 

успішність його входження до нових умов навчально-професійної діяльності 

в ступеневій освіті та, відповідно, детермінує її наступність. 

Для виявлення відмінностей у рівні адаптації студентів коледжу та 

університету проведено дослідження у формі анкетування (за допомогою 

авторського опитувальника). У ньому взяли участь студенти І курсу 

Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету – 

25 осіб, І курсу Запорізького національного університету – 18 осіб, ІІІ курсу 

Запорізького національного університету (лише випускники коледжу) – 23 

особи. Подібний розподіл досліджуваних груп дозволив зробити висновок 

про існуючі відмінності в адаптації студентів в коледжі та університеті після 

школи, та студентів в університеті після коледжу (другий раз змінюють 

заклад освіти). Дослідження проводилося у вересні 2016 року. Його 

результати представлені у таблиці 2.8.  
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Результати аналізу відповідей студентів виявили таке. На питання «Чи 

змінився Ваш спосіб життя з початком навчання?» думки респондентів 

розподілились таким чином: 78% студентів І курсу Економіко-правничого 

коледжу (ЕПК) дали стверджувальну відповідь, 10% – заперечувальну, 12% - 

виявили невпевненість. Натомість у відповідях студентів ІІІ курсу 

Запорізького національного університету (випускники коледжу)  відповіді 

розподілилися порівну: 50% дали стверджувальну відповідь, 50% - 

заперечувальну; а серед студентів І курсу Запорізького національного 

університету (ЗНУ) простежувалася  одностайність всі зазначили – «так». 

На питання «Чи подобається Вам студентське життя?» 100% опитаних 

першокурсників ЕПК відповіли стверджувально. Відсоток стверджувальних 

відповідей опитаних, які закінчили коледж і вступили до університету, 

знизився до 56,5%. Заперечувально відповіли 13% варіант «не впевнений» 

обрали 30,5%. Студенти І курсу ЗНУ у переважній більшості (94,4%) надали 

позитивні відповіді, а 5,6% – негативні. 

Відповіді на питання «Чи уявляєте Ви специфіку своєї майбутньої 

професії?» розподілились таким чином. 40% студентів ЕПК обрали варіант 

«так», 60% виявили невпевненість, натомість 100% випускників ЕПК 

відповіли «так». У свою чергу 55,6% студентів ЗНУ надали відповідь «так», 

44,4% – «ні». 

На питання «Чи задоволені Ви обраною спеціальністю?» 

спостерігалась схожа динаміка відповідей. Так, лише 20% студентів ЕПК 

дали стверджувальну відповідь, 16% – відповіли заперечувально, а 64% були 

не впевнені у відповіді. Відповіді студентів ЗНУ (у відсотках%) 

розподілились відповідно 66,6:16,7:16,7. Натомість випускники ЕПК 

засвідчили так: 60% – стверджувально, 10% – заперечувально, 30% виявили 

невпевненість.  

Відповіді учасників анкетування на питання «Чи охоче Ви відвідуєте 

університет?» були близькими за співвідношеннями, а саме: студенти ЕПК, 
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Таблиця 2.8 
Порівняльна характеристика особливостей адаптації майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту-студентів коледжу та університету 
 

Відповіді студентів 
І курсу ЕПК ЗНУ 

Відповіді студентів ІІІ 
курсу ЗНУ-

випускників коледжу 
Відповіді студентів І 

курсу ЗНУ 

№ 

Питання 
та

к,
 %

 

ні
, %

 

не
 в

пе
вн

ен
ий

, %
 

та
к,

 %
 

ні
, %

 

не
 в

пе
вн

ен
ий

, %
 

та
к,

 %
 

ні
, %

 

не
 в

пе
вн

ен
ий

, %
 

1 Чи змінився Ваш 
спосіб життя з 
початком навчання? 

78,0 10 12 50 50,0 0 100,0 0 0 

2 Чи подобається Вам 
студентське життя? 
 

100,0 0 0 56,5 13,0 30,5 94,4 5,6 0 

3 Чи уявляєте Ви 
специфіку своєї 
майбутньої 
професії? 
 

40,0 0 60,
0 100,0 0 0 55,6 0 44,4 

4 Чи задоволені Ви 
обраною 
спеціальністю? 
 

20,0 16,0 64,
0 60,0 10,0 30 66,6 16,7 16,7 

5 Чи охоче Ви 
відвідуєте 
коледж/університет 
 

76,0 12,0 12,
0 59,0 13,0 28,0 72,2 5,6 22,2 

6 Чи комфортно Вам 
у новій обстановці? 
 

88,0 4,0 8,0 38,0 20,0 42,0 33,3 33,3 33,4 

7 Якщо була би 
можливість змінити 
спеціальність/ 
факультет, чи 
зробили б Ви це? 
 

8,0 92,0 0 10,0 60,0 30,0 11,1 88,9 0 

8 Які труднощі Вас спіткали при адаптації в університеті/коледжі? 
9 Що допомогло Вам швидше адаптуватися до нових умов навчання? 
10 Чи долаєте Ви навчальне навантаження? 
11 Який відсоток Вашої відвідуваності навчальних занять? 
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випускники ЕПК й студенти ЗНУ відповідно відповіді «так» – 76%, 59,6% та 

72,2%. Заперечували відповідно 12%, 13% й 5,6% респондентів. 

Невпевненими виявилися 12%, 28% та 22,2%, відповідно.  

На питання «Чи комфортно Вам у новій обстановці?» 88% студентів 

ЕПК надали стверджувальну відповідь. Натомість відсоток відповідей 

студентів І курсу ЗНУ та студентів ІІІ курсу-випускників ЕПК був суттєво 

нижчим – лише 33,3% та 38% відповідно. Відповіді «ні» та «не впевнений» 

обрали 4% і 8% студентів ЕПК; 20% і 42% випускників ЕПК; 33,3% і 33,4% 

студентів ЗНУ. Останнє викликає занепокоєння і висуває певні завдання 

щодо коригування адаптивного освітнього середовища. 

Правильність вибору професії підтверджують результати відповідей на 

питання «Якщо була би можливість змінити спеціальність / факультет, чи 

зробили би Ви це?». Тільки 8% студентів ЕПК, 10% випускників ЕПК та 

11,1% студентів ЗНУ висловилися за зміну спеціальності / факультету. 

Відповідно не вважають за потрібне змінювати обране у всіх групах 

опитуваних, а саме: 92% студентів ЗНУ, 60% студентів-випускників ЕПК і 

88,9% студентів ЗНУ, 30% випускників ЕПК чітко не визначились зі своєю 

позицією. 

На питання «Які труднощі Вас спіткали при адаптації в університеті / 

коледжі?», тільки 30% студентів І курсу коледжу, 41% студентів-випускників 

коледжу та 26% студентів І курсу університету не відчули таких.  

Серед труднощів, з якими зіштовхнулись студенти були названі такі. 

Студенти ЕПК І курсу, студенти ІІІ курсу-випускники ЕПК і студенти ЗНУ 

відчули труднощі стосовно: «входження в колектив» – 31%, 27%, 37%; 

«вимоги до навчання» – 0%, 43%, 43%; «непорозуміння з педагогами, 

викладачами» – 10%, 27% і 7%; «умови навчання» – 23%, 57%, 20%. При 

цьому, жодний студент не запропонував свій варіант відповіді. 

Стосовно того, що допомогло швидше адаптуватися до нових умов 

навчання, учасники анкетування (відповідно студенти ЕПК, випускники 

ЕПК, студенти ЗНУ) відповіли таким чином. Варіанти: «бажання вчитися» 
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обрали 20%, 54% і 48% респондентів; «поради та доброзичливість куратора / 

викладачів / представників адміністрації» – 56%, 0% і 5%; «культурно-масові 

заходи» – 17%, 14% і 12%; «взаємовідносини в групі» – 7%, 32%, 35% 

відповідно. Власний варіант ніхто не запропонував.  

На питання «Чи долаєте Ви навчальне навантаження?» більшість 

опитуваних з ЕПК, після закінчення ЕПК та з ЗНУ надали перевагу таким 

відповідям:  «так, повністю долаю» – 23%, 34% і 18%; «виникли труднощі із-

за недостатнього рівня попередньої підготовки» – 10%, 35% і 36%; «виникли 

труднощі із-за недосконалості розкладу» – 25%, 15% і 8%; «виникли 

труднощі із-за великих обсягів завдань» – 42%, 26%, 38%, відповідно. Таких 

студентів, які б зовсім не долали навчальне навантаження не виявлено. 

Щодо відсотку відвідуваності навчальних занять, респондентами 

обрані варіанти у такому відсотковому співвідношенні: 

 відвідують менше 25% занять – жоден;  

«від 26 до 50%» занять відвідують 31% студентів-випускників ЕПК;  

«від 51 до 75%» – 21% студентів ЕПК, 50% випускників ЕПК і 46% 

студентів ЗНУ;  

«від 76 до 100%» – 79% студентів ЕПК, 19% випускників ЕПК і 54% 

студентів ЗНУ.   

Таким чином, можна зробити висновки: 

1. Рівень адаптації студентів І курсу коледжу та І курсу університету 

приблизно однаковий. Це, на нашу думку, пояснюється тим, що студенти 

коледжу молодші (закінчили 9 класів школи), але на першому курсі коледжу 

викладання дисциплін та критерії оцінювання наближені до шкільних умов; у 

той час, як студенти університету старші (закінчили 11 класів школи), але 

для них кардинально змінюється система навчання зі шкільної на кредитно-

модульну. Таким чином, приблизно однаковий рівень адаптації в означених 

групах свідчить про існування чинників, які як полегшують, так і 

ускладнюють цей процес.  
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2. Порівняння даних опитування студентів-випускників коледжу, що 

продовжили навчання в університеті з попередніми двома групами, не 

свідчить про значно вищий рівень їхньої адаптації та більш швидше її 

завершення. Так, студенти-випускники коледжу, які вступили до 

університету та продовжують свою професійну освіту за ступеневим 

принципом вдруге зіштовхуються з проблемами адаптації до навчально-

професійної діяльності, освітнього середовища: 50% з них відчули значні 

зміни свого способу життя, 44,5% незадоволені студентським життям, 40% 

відчувають невпевненість в обранні спеціальності, майже 13% неохоче 

відвідують освітній заклад, 38% некомфортно почувають себе у новій 

обстановці та 41% переживають труднощі у процесі входження до нових 

умов навчання. Тобто можемо з впевненістю стверджувати про те, що кожен 

третій студент-випускник коледжу, який продовжує навчання в університеті 

переживає дезадаптаційні процеси, що є показником порушення принципи 

наступності вищої освіти. Отже, це вимагає як змін самого освітнього 

процесу, освітнього середовища щодо їх гармонізації, узгодження, так і змін 

самих суб’єктів-здобувачів освіти, тобто розвитку їх адаптивності. 

Для розвитку адаптивності майбутніх фахівців фізкультури і спорту 

був розроблений авторський Тренінг адаптивності (обсяг – 16 годин 

аудиторної роботи) (додаток М). 

Метою зазначеного тренінгу є розвиток адаптивності студентів 

коледжу завдяки: 

– забезпечення усвідомленості ними сутності адаптації та механізмів її 

здійснення;  

– посиленню їх поведінкової саморегуляції (підвищення стресостійкості та 

стабільності поведінки),  

– активізації комунікативного потенціалу, комунікативних здібностей 

(розвиток умінь спілкування, вирішення конфліктних ситуацій, умінь 

побудови позитивних стосунків з оточуючими, комунікативної відкритості як 

готовності прийняти інший досвід), 
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 – розвитку моральної нормативності (підвищення ступеня орієнтації на 

навчально-професійні, моральні норми), 

 – розвитку рефлексивних умінь. 

Під час розробки тренінгових занять були використані матеріали 

тренінгових розробок С. Івашньової [152], А. Реана [295], А. Семенової [309] 

та ін. 

Головними принципами розробленого тренінгу стали: 

1) активності учасників; 

2) відкритого зворотного зв’язку; 

3) тут і тепер; 

4) довірливості у спілкуванні, прийняття; 

5) тематичної спрямованості, контекстності.  

Усі тренінгові заняття були побудовані відповідно до традиційної 

структури – трьох основних частин: вступної, основної та заключної. 

Вступна частина спрямована на знайомство учасників тренінгу, 

виявлення очікувань та прийняття правил спільної роботи, а також створення 

єдиного тренінгового простору. Учасникам тренінгу були запропоновані 

різні мотиваційні та установчі вправи, рольові ігри організаційного плану, 

спрямовані на створення атмосфери довіри, подолання скутості, а також 

формування зацікавленості до подальшої роботи. 

Основна частина тренінгу складалася з декількох етапів: 

інформаційного (теоретичного), практичного й рефлексивного. 

Передусім теоретичний етап був спрямований на усвідомлення 

майбутніми фахівцями-учасниками тренінгу сутності понять «адаптація» та 

«адаптивність», особливостей адаптації людини до нових умов навчання та 

професійної діяльності, видів адаптації та адаптаційних механізмів.  

Далі використовувалися техніки самодіагностики, що передбачали 

визначення індивідуального рівня розвиненості адаптивності, а також 

адаптаційних бар’єрів, що ускладнюють процес адаптації в умовах 

ступеневої освіти. 
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На практичному етапі тренінгу були реалізовані різні вправи, що 

забезпечують: активізацію адаптаційних механізмів учасників на рівні 

поведінкової саморегуляції, розвиток комунікативних та рефлексивних 

умінь, стимулювання ресурсів групової згуртованості, відпрацювання 

нормативності поведінки як студента, майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту. 

На цьому етапі були використані такі методи як: релаксаційні техніки, 

мозковий штурм, кейс-метод, рольові ігри, імітаційні ігри, театралізації, 

візуалізації та ін. 

Рефлексивний етап спрямований на переосмислення учасниками 

власних ресурсів щодо входження до нового середовища, опанування новими 

ролями та нормами поведінки, індивідуальну оцінку ефективності тренінгу за 

моделлю Д. Кіркпатрика: 

1) реакція – наскільки тренінг сподобався учасникам – емоційний 

рівень; 

2) засвоєння – наскільки буда засвоєна інформація – рівень знань; 

3) поведінка – як змінилась поведінка учасників – рівень навичок; 

4) результати – наскільки учасники досягли особисті цілі та провідної 

мети тренінгу. 

Заключна частина тренінгу передбачала підбиття підсумків, отримання 

зворотного зв’язку, що здійснювалось завдяки підсумковому опитуванню. 

Таким чином, навчання в ступеневій системі освіти типу «коледж-

університет» дозволить випускникам коледжу швидше адаптуватись до умов 

університету якщо: 

– структура і розпорядок навчального процесу в університеті та коледжі 

подібні; 

– до викладання у коледжі залучається професорсько-викладацький склад 

університету, отже частина викладачів та їхні вимоги до студентів вже 

будуть відомі; 
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– більшість випускників коледжу, зазвичай, продовжують навчання в 

університеті, тож персональний склад академічних груп також буде звичним 

і знайомим; 

– випускники коледжу є дипломованими фахівцями, які пройшли практичну 

підготовку, в той час, як в університеті подібні види практики ще попереду; 

– за оптимізації навчальних планів та навчальних програм з дисциплін 

коледжу і університету академічна різниця буде мінімальною, отже 

випускники коледжу продовжать навчання на більш високому рівні; 

– студенти мають достатній рівень розвитку здатності до швидкої адаптації 

до нових умов, тобто адаптивності як інтегральної особистісної якості, що 

забезпечує успішність навчально-професійної діяльності в умовах ступеневої 

освіти та детермінує її наступність. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз організаційно-педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

дає підстави зробити такі висновки за розділом. 

1. Здійснений аналіз змісту та структури професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-

університет», а також загальнонаукові вимоги до педагогічного дослідження 

стали підґрунтям для створення її структурної моделі, що складається з 

чотирьох блоків: 1) цільового, 2) методологічного, 3) змістово-

технологічного та 4) результативного.  

Метою професійної підготовки визначено формування готовності 

здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності як передумови їх 

професійної компетентності (за ціннісно-мотиваційним, особистісним, 

знаннєвим та вміннєвим компонентами) на кожному із етапів ступеневої 

освіти, а також здатності до продовження професійної освіти та професійного 

розвитку. 
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В основу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті покладені положення таких методологічних 

підходів як системний та синергетичний, антропологічний, діяльнісний, 

компетентнісний, технологічний, особистісний (особистісно орієнтований), 

що у свою чергу, вимагають реалізації таких принципів: 1) загальних - 

безперервності та ступеневості, гуманізму, науковості, доступності, 

міжпредметності, цілеспрямованості, систематичності та послідовності, 

диференціації та індивідуалізації; 2) спеціальних: інтеграції, координації, 

єдності управління і самоврядування, гуманізації, діалогізації, діатропічності. 

При цьому системоутворювальним принципом професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті, що 

інтегрує усі інші, є принцип наступності. 

На підставі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

визначені організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її успішність, а 

саме: 1) забезпечення наступності змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу та університету; 

2) забезпечення наступності форм і методів професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на рівні коледжу та 

університету; 3) розвиток адаптивності здобувачів освіти. 

Реалізація кожної з означених організаційно-педагогічних умов 

передбачає коригування змісту професійної освіти – узгодження 

гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, 

загальноекономічної, професійної та практичної підготовки в системі 

«коледж-університет» шляхом раціоналізації, оптимізації та модернізації 

змісту навчальних дисциплін і практик. А крім того, - реалізацію комплексу 

форм і методів, а саме: 1) запровадження інтерактивних, проблемних, 

проєктних форм і методів навчання в аудиторній та поза аудиторній 

підготовці; 2) введення дистанційних спеціалізованих курсів; 

3) запровадження Тренінгу адаптивності; 4) запровадження елементів 
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дуальної освіти; 5) створення адаптивного освітнього середовища та 

спеціальну підготовку викладачів. При чому усі зазначені форми і методи 

мають характеризуватися такими властивостями: відповідати віковим 

особливостям здобувачів освіти; бути наскрізними, ресурсними та 

адекватними вимогам різних ступенів освіти; забезпечувати ефективність 

ступеневої професійної освіти; відповідати вимогам майбутньої професійної 

діяльності здобувачів освіти, бути контекстними; забезпечувати активізацію 

самоосвітньої діяльності студентів, стимулювати їх потребу у продовженні 

професійної освіти, постійному професійному розвитку; забезпечувати 

розвиток адаптивності майбутніх фахівців, їх здатності до швидкого 

входження в нові умови навчально-професійної діяльності; бути 

інтерактивними, тобто навчання має відбуватися у постійній, активній 

взаємодії всіх його учасників, як співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання в співпраці), в якому і викладач і студент є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами освітнього процесу.  

Критеріями ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту у ступеневій освіті, на нашу думку, є: 

1) мотиваційний, що охоплює професійні мотиви, потреби, цінності, 

усвідомлення сутності обраної професії і своєї ролі в ній, бажання до 

здійснення ефективної професійної діяльності, продовження професійного 

навчання та професійного розвитку; 2) особистісно-адаптивний, який 

відображає розвиненість адаптивності студентів як їх інтегрувальну 

особистісно-професійну якість, що у першу чергу і визначає їх здатність до 

здобуття фахової освіти в умовах ступеневої освіти, а також розвиненість 

інших значущих особистісно-професійних якостей; 3) когнітивний, що 

інтегрує професійні знання як результат теоретичної підготовки студентів в 

ступеневій освіти та 4) діяльнісний, який характеризує здатність майбутніх 

фахівців використовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній 

діяльності, а також відображає рівень їх власної фізичної підготовленості. 
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Ефективність авторської структурної моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті вимагає 

апробації, практичного втілення, що потребує її експериментальної 

перевірки. 

Результати дослідження, презентовані у другому розділі дисертації, 

відображено у наукових працях автора [13; 15; 16; 19; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 

31; 33; 34; 35]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СТУПЕНЕВІЙ 

СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ-УНІВЕРСИТЕТ» 

 

3.1. Організація та методика експериментального дослідження  

 

 Провідною ідеєю експериментального дослідження визначено 

підтвердження або спростування факту ефективності структурної моделі та 

організаційно-педагогічних умов забезпечення наступності у професійній 

підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті.  

Організація та проведення експериментального дослідження базувалася 

на положеннях сучасної методології педагогічного дослідження 

(С. Гончаренко [96] та ін.). 

Мета експериментального дослідження полягала у з’ясуванні сучасного 

стану професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

в ступеневій системі освіти, реалізації організаційно-педагогічних умов та 

відтворення структурної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті в комплексі «коледж-

університет», перевірці її ефективності та доведення доцільності 

впроваджених організаційно-педагогічних умов, які теоретично обґрунтовано 

та охарактеризовано у другому розділі дисертації.  

Для досягнення зазначеної мети нами вирішені такі завдання: 

– проаналізовано стан проблеми наступності професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти; 

– визначено критерії й показники ефективності професійної підготовки та 

рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті; 
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– окреслено організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; 

– розроблено, науково обґрунтовано структурну модель професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти, яка базується на принципі наступності; 

– підготовлено навчально-методичний супровід професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті з 

урахуванням принципу наступності. 

Для розуміння сучасного стану підготовки фахівців фізичної культури і 

спорту, в цілому, та в ступеневій системі освіти, зокрема, з метою визначення 

рівня теоретичної підготовки студентів з основних фахових дисциплін, які 

викладаються на факультетах фізичного виховання проведено пілотне 

дослідження. Адже теоретичні знання є одним із основних структурних 

елементів фахової компетентності, та поруч з практичними вміннями та 

особистісними якостями фахівця фізичної культури  і спорту свідчать про 

рівень теоретичної підготовленості. 

Пілотний експеримент проводився у п’яти закладах вищої освіти 

України, таких як: Запорізький національний університет, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича, Придніпровська державна академія фізичної культури і 

спорту, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. 

Хмельницького. У дослідженні взяли участь 226 студентів ІІ-ІІІ курсів різних 

університетів галузі знань 01 – освіта, спеціальності 017 – фізична культура і 

спорт, 41 з яких є випускниками коледжів.  

Кількість учасників опитування з кожного закладу освіти становила: 

1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(ЧНУ) – 57 респондентів, з яких 14 студентів є випускниками Педагогічного 

коледжу ЧНУ (ПК ЧНУ); 



 194 

2. Запорізький національний університет (ЗНУ) – 56 респондентів, з 

яких 27 студента є випускниками Економіко-правничого коледжу ЗНУ (ЕПК 

ЗНУ); 

3. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка (ЦДПУ) – 34 респондента; 

4. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

(ПДАФКС) – 19 респондентів; 

5. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького (МДПУ) – 60 респондентів. 

Пілотне дослідження проводилось завдяки розробленому 

опитувальнику, спрямованому на визначення теоретичного рівня 

підготовленості (додаток Д). Цей показник обраний через те, що теоретична 

складова є невід’ємною частиною системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту й одним із критеріїв їхньої готовності до 

майбутньої діяльності як підґрунтя професійної компетентності. 

Опитувальник містив 51 запитання з таких фахових дисциплін 

навчального плану університету (по три питання з кожної) як-то: «Анатомія 

людини», «Гімнастика з методиками викладання», «Теорія та методика 

фізичного виховання», «Біохімія», «Фізіологія людини», «Спортивна 

метрологія», «Баскетбол з методиками викладання», «Волейбол з 

методиками  викладання», «Плавання з методиками викладання», «Легка 

атлетика з методиками викладання», «Історія фізичної культури», 

«Організація масової фізичної культури», «Рухливі та національні ігри з 

методиками викладання», «Спортивне орієнтування», «Національні види 

боротьби», «Профілактика спортивного травматизму», «Туризм з 

методиками викладання». У всіх запропонованих питаннях правильним був 

лише один варіант відповіді. По кожній дисципліні відповіді 

підсумовувалися і знаходилося середнє арифметичне. Результати опитування 

студентів університетів, що мають у своїй структурі коледжі наводимо у 

таблиці 3.1 
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Таблиця 3.1 

Результати опитування студентів-майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту університетів, що мають у своїй структурі коледжі 
Середнє значення правильних і 

неправильних відповідей, % 
 

№ 
 

Назва навчального закладу 

Правильні неправильні 
1 Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича 58,7 41,3 

2 Педагогічний коледж Чернівецького 
національного університету 
ім. Ю. Федьковича 

58,8 41,2 

3 Запорізький національний 
університет 54,7 45,3 

4 Економіко-правничий коледж 
Запорізького національного 
університету 

50,0 50,0 

  
 У студентів Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича відсоток правильних відповідей переважає над 

неправильними у співвідношенні 58,7 до 41,3. Результати відповідей 

студентів, що закінчили Педагогічний коледж Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича, ідентичні з різницею в 0,1% (58,8% до 

41,2%). Студенти Запорізького національного університету показали такі 

результати: 54,7% правильних відповідей і 45,3% – неправильних. У той же 

час випускники Економіко-правничого коледжу Запорізького національного 

університету виявили дещо гірші результати – 50 на 50.  

Для оцінки достовірності відмінностей на рівні середніх арифметичних 

застосовуємо t – критерій (критерій Стьюдента) і представляємо результати у 

додатку Н, таблиці Н1. 

Середні значення правильних і неправильних відповідей студентів 

університетів, що у своїй структурі мають коледжі, відображено на рисунку 

3.1. 

У цілому за результатами дослідження спостерігалося таке: студенти-

випускники коледжу виявили дещо гірший рівень теоретичної 
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підготовленості (54,4% правильних відповідей), ніж студенти ІІ-ІІІ курсу 

університету (56,7% правильних відповідей).  

 
 
 
 

Результати анкетування студентів університетів наведемо у таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2  

Результати пілотного опитування студентів університетів 
Середнє значення правильних і 

неправильних відповідей, % 
№ 

Назва навчального закладу 
 правильні неправильні 

1. Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту 48,2 51,8 

2. Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
ім. Б. Хмельницького 

51,5 48,5 

3. Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет 
ім. В. Винниченка 

53,1 46,9 

  
 Результати студентів Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  відповідали таким 

відсоткам позитивних і негативних відповідей: 48,2:51,8; 51,5:48,5; 53,1:46,9. 

Для оцінки достовірності відмінностей на рівні середніх арифметичних 

Рис.3.1. Середні значення правильних відповідей студентів ІІ-ІІІ курсу 
університету і випускників коледжу 
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застосовуємо t – критерій (критерій Стьюдента) і представляємо результати у 

додатку Н, таблиці Н.2. 

Середні значення правильних відповідей студентів ІІ-ІІІ курсу 

університету відображено на рисунку 3.2.  

 
 
 

 
Результати аналізу відповідей по кожній дисципліні, що входила в 

анкетний лист, виявили такі тенденції: 

 1) студенти-випускники коледжу показали гірші результати, ніж 

студенти ІІ курсу університету по десяти з сімнадцяти дисциплін, а саме: 

«Анатомія людини», «Теорія та методика фізичного виховання», «Фізіологія 

людини», «Баскетбол з методиками викладання», «Волейбол з методиками 

викладання», «Історія фізичної культури», «Організація масової фізичної 

культури», «Спортивне орієнтування», «Туризм з методиками викладання», 

«Профілактика спортивного травматизму», «Національні види боротьби»; 

2) найбільшу кількість правильних відповідей (більше 55%) дали 

студенти-випускники коледжу з таких дисциплін: «Рухливі та національні 

ігри з методиками навчання (63,1%)», «Спортивне орієнтування» (59,7%), 

«Спортивна метрологія» (57,8%), «Волейбол» (55,9%); 

Рис.3.2. Середні значення правильних відповідей  
студентів ІІ-ІІІ курсу університетів-випускників коледжу (із 100%) 
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3) велику кількість неправильних відповідей (від 25% до 50%) надали 

студенти-випускники коледжу з таких навчальних дисциплін, як: 

«Організація масової фізичної культури» (25%), «Біохімія» (42,9%), «Туризм 

з методиками викладання» (43,2%), «Плавання з методиками викладання» 

(45,8%), «Баскетбол з методиками викладання» (48,1%), «Теорія та методика 

фізичного виховання» (48,1%), «Легка атлетика з методиками викладання» 

(49,3%), «Національні види боротьби» (49,6%). 

Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що, попри 

потужний потенціал навчально-наукового комплексу «коледж-університет», 

що діє в межах ступеневої системи освіти, сучасний стан його 

функціонування не виправдовує сподівань, адже рівень теоретичної 

підготовленості студентів, що навчаються в університеті після закінчення 

коледжу, міг би бути значно вищим, ніж у студентів, що закінчили лише 

школу. Вийти на якісно новий рівень професійної підготовки в ступеневій 

системі освіти може допомогти правильне планування та організація 

освітнього процесу в коледжі. Для цього необхідно враховувати принцип 

наступності між ланками «коледж» та «університет», узгоджуючи навчальні 

плани (кількісне та погодинне планування дисциплін, зміна назви і 

змістового наповнення деяких дисциплін) та здійснюючи інтеграцію 

навчальних програм (аналогічність викладання дисциплін в коледжі з 1-2 

курсами університету).  

За умови досягнення оптимізації освітнього процесу, студент коледжу 

отримає знання, уміння і навички, передбачені шкільною програмою за 10-

11 клас та програмою 1-2 курсу університету; здобуде рівень практичної 

підготовки, необхідний для кваліфікації рівня молодшого бакалавра; за 

бажанням продовжить навчання на 3-му курсі університету. 

Отже, результати пілотного дослідження створили підґрунтя для 

проведення експериментального дослідження. 
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Таблиця 3.3 

Організація та етапи педагогічного експерименту 
Констатувальний етап 

Мета – проаналізувати стан проблеми наступності професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти. 
Завдання:  
- окреслення проблемного кола;  
- здійснення теоретичного аналізу науково-методичної літератури щодо досліджуваної 
проблеми;  
- аналізування вихідного рівня теоретичної підготовленості майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в системі ступеневої освіти в комплексі «коледж-університет» на 
основі порівняння знань студентів після закінчення закладу загальної середньої освіти і 
навчання на І-ІІ курсі в університеті і студентів-випускників коледжу;  
- розгляд змісту діючих навчальних планів коледжу і університету;  
- збір матеріалів для подальшого дослідження; 
- розроблення програми експерименту; 
- формулювання мети і завдань дослідно-експериментальної роботи; 
- добір методів формувального етапу експерименту; 
- визначення експериментальних баз; 
- створення контрольних та експериментальних груп; 
- аргументація добору критеріїв оцінки та показників ефективності; 
- висування гіпотези експериментально-дослідної роботи. 
Методи: аналіз, узагальнення і систематизація психолого-педагогічної, науково-
методичної, спеціальної літератури, нормативних документів з проблеми дослідження, 
метод концептуально-порівняльного аналізу, метод структурно-системного аналізу, 
анкетування, тестування, педагогічне спостереження. 

Формувальний етап 
Мета – визначити критерії й показники ефективності професійної підготовки та рівні 
сформованості професійної компетентності, окреслити організаційно-педагогічні умови 
й розробити структурну модель наступності професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в системі ступеневої освіти в комплексі «коледж-
університет», підготувати навчально-методичний супровід професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти. 
 

 
Завдання: - аналізування стандартів освітньо-професійної програми та робочих програм 
дисциплін професійно-практичного циклу;  
- розроблення та впровадження структурної моделі й організаційно-методичних умов 
професійної підготовки з урахуванням принципу наступності;  
- здійснення та проведення організаційних заходів (впровадження дистанційних 
спецкурсів з фахових дисциплін «Гімнастика з методиками викладання» і «Ритміка і 
хореографія»). 
Методи: моделювання, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, 
анкетування, тестування, контент-аналіз нормативної документації.  

Контрольний етап 
Мета – обробити, оцінити й узагальнити результати дослідження. 
Завдання:  
- оброблення та узагальнення експериментальних даних, їхнє якісне та кількісне 
аналізування; 
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Продовження Таблиці 3.3 
- інтерпретація даних математичної статистики для перевірки достовірності структурної 
моделі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 
ступеневій системі освіти на засадах принципу наступності;  
- зіставлення результатів дослідження з метою та гіпотезою;  
- доведення запропонованої структурної моделі та впроваджених організаційно-
педагогічних умов;  
- формулювання висновків;  
- оформлення і коригування тексту дисертаційної роботи. 
Методи: метод математичної статистики, метод концептуально-порівняльного аналізу. 

 

Експериментальне дослідження тривало упродовж 2015-2019 років і 

здійснювалася у три етапи: І етап – констатувальний (2015-2016 рр.), ІІ етап 

– формувальний (упродовж 2016-2018 рр.), ІІІ етап – контрольний 

(упродовж 2019-2020 рр.) (таблиця 3.3).  

Програму експерименту подано на рисунку 3.3. 

Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети й перевірки 

гіпотези дослідження використано такі загальнонаукові методи:  

1. Теоретичні: – аналіз, узагальнення і систематизація психолого-

педагогічної, науково-методичної, спеціальної літератури, нормативних 

документів з проблеми дослідження, метод концептуально-порівняльного 

аналізу, метод структурно-системного аналізу. Проаналізовано: законодавчі 

документи і нормативні акти (закони «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Концепція 

«Нова українська школа»); освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-

професійні програми, Державні освітні стандарти за спеціальністю, 

Державний класифікатор професій; постанови, інструкції, накази, положення 

з питань освіти; навчальні плани Економіко-правничого коледжу ЗНУ та 

Запорізького національного університету за спеціальністю 017 фізична 

культура  і  спорт  галузі  знань  01. Освіта;   навчальні  програми  професійно  

орієнтованих дисциплін [229]; – моделювання: для з’ясування сутності і 

обґрунтування структури, критеріїв, показників і рівнів професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 
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системі освіти створенням аналогу діючої системи професійної підготовки з 

новими умовами чи параметрами.  

2. Емпіричні: – анкетування, тестування: з метою виявлення рівня 

знань, вивчення мотивації навчання (методика Т. Ільїної) [210], вибірковості 

уваги (тест Г. Мюнстерберга) [211], діагностики образної та логічної пам’яті 

(методика Ліппмана «логічні закономірності») [213], оцінки рівня 

товариськості (тест В. Ряховського) [214], інтегровані опитувальники 

(В. Войтенко «Валеологічний аналіз способу життя студентів», «Визначення 

рівня здоров’я студента», «Індивідуальний тест здоров’я», «Самооцінка 

здоров’я», «Самооцінка культури здоров’я») [212], визначення рівня 

адаптивності (Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» А. 

Маклакова, С. Чермянінова) [197];  контент-аналіз нормативної документації, 

навчальних планів і освітньо-професійних програм, аналіз і узагальнення 

результатів для визначення особливостей професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти і 

встановлення достовірності дослідження. 

3. Експериментальні: – педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) – для перевірки ефективності 

запропонованих організаційно-педагогічних умов; 

4. Математичної статистики: метод середніх величин, критерій 

узгодженості Пірсона, t-критерій Стьюдента, методи аналізу емпіричних 

даних для оброблення результатів експериментального дослідження. 

Педагогічний експеримент ускладнювався тривалістю дослідження, 

адже його учасниками були здобувачі освіти, які спочатку були студентами 

факультетів фізичної культури та спорту в коледжу, а потім продовжили 

навчання як студенти університету спеціальності фізичне виховання. Отже, 

він мав лонгітюдну форму. 
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Рис. 3.3. Програма експериментального дослідження 

 

Мета дослідження: констатування сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі 
освіти, забезпечення організаційно-педагогічних умов та відтворення структурної моделі наступності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти, перевірка ефективності структурної моделі та доведення доцільності впроваджених 
організаційно-педагогічних умов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Результат: сформованість професійної готовності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту як передумови його 
професійної комптенентності  
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Експериментальну групу (ЕГ) склали студенти Економіко-правничого 

коледжу Запорізького національного університету, які закінчили професійну 

підготовку на рівні молодшого спеціаліста у 2017 та 2018 навчальних роках 

та продовжили навчання у Запорізькому національному університеті як 

студенти 3 курсу спеціальності «Фізичне виховання і спорт» у кількості 50 

осіб (таблиця 3.4). Контрольну групу (КГ) склали студенти того ж самого 

коледжу, які закінчили професійну підготовку на рівні молодшого 

спеціаліста у 2015 та 2016 навчальних роках та продовжили навчання в 

університеті у кількості 51 особа. 

Таблиця 3.4 

Кількість здобувачів освіти для формування експериментальної та 
контрольної груп з числа випускників напряму підготовки 

017 Фізична культура і спорт у коледжі 
 

Навчальні роки Всього № 
п/п Випускники коледжів  2015 2016 2017 2018 2019  

1 Кількість здобувачів освіти  27 27 27 28 29 138 
2 З них вступили до університету 26 25 25 25 26 127 

 

Зазначимо, що навчання студентів експериментальної групи 

супроводжувалось упровадженням структурної моделі та визначених 

організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Діагностика рівня сформованості професійної готовності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти проводилась 

за допомогою інтегрованих методик. Ґрунтуючись на положеннях праць 

видатних науковців в педагогіці, запропоновано адаптувати методики 

відповідно до проблематики дослідження, а саме: методику вивчення 

мотивації навчання у ВНЗ Т. Ільїної [210]; тест Г. Мюнстерберга на 

вибірковість уваги [211]; методику Ліппмана «логічні закономірності» [213]; 

тест В. Ряховського «Оцінка рівня товариськості» [214]; багаторівневий 

особистісний опитувальник «Адаптивність» А. Маклакова, С. Чермянінова) 
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[197]. Також для діагностування враховувались середня успішність 

студентів, комплексні опитувальники визначення рівня здоров’я студента за 

В. Войтенко [212].  

Отже, до опитувального листа (Додаток П) для визначення 

сформованості професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті включено за критерієм: 

– мотиваційним – опитувальник вивчення мотивації навчання у ВНЗ 

Т. Ільїної [210];  

– особистісно-адаптивним – інтегровану методику (тест Г. Мюнстерберга на 

вибірковість уваги [211], методика Ліппмана «логічні закономірності» [213], 

тест В. Ряховського «Оцінка рівня товариськості» [214];) та багаторівневий 

особистісний опитувальник «Адаптивність» А. Маклакова, С. Чермянінова) 

[197]. 

– когнітивним – середній бал успішності студентів; 

– діяльнісним – комплексну діагностику рівня здоров’я; інтегровані 

опитувальники (В. Войтенко «Валеологічний аналіз способу життя 

студентів», «Визначення рівня здоров’я студента», «Індивідуальний тест 

здоров’я», «Самооцінка здоров’я», «Самооцінка культури здоров’я» [212]).  

Оцінки показників контрольно-залікових нормативів з дисциплін 

«Баскетбол з методиками викладання», «Волейбол з методиками 

викладання», «Легка атлетика з методиками викладання», «Фітнес програми 

силового спрямування», «Гімнастика з методиками викладання».  

Сформованість професійної готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій системі освіти відповідно критеріїв та 

показників визначено за трьома рівнями: низький, середній та високий.  

Формувальний етап (2016-2018 н.р.) включав впровадження 

формувальних заходів професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в освітній процес коледжу та університету. Це стосувалося: 

оновлення, узгодження навчальних планів коледжу та університету; 

запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм і методів 
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навчання в аудиторній та поза аудиторній підготовці; впровадження 

дистанційних спецкурсів з дисциплін «Музична ритміка та хореографія», 

«Гімнастика з методиками викладання»; впровадження Тренінгу 

адаптивності, що забезпечував розвиток адаптивності студентів у ступеневій 

освіті; запровадження елементів дуальної освіти; створення адаптивного 

освітнього середовища та спеціальна підготовка викладачів. 

 Об’єктивність педагогічного експерименту дослідження перевірено за 

допомогою методики вітчизняної вченої І. Вдовиченко [63, c. 10], що 

полягала в оцінці достовірності результатів експертами. 

Модель визначення кількості експертів N із заданою довірчою 

вірогідністю   і похибкою   має вигляд 

2

22


 StN  ,                              (1) 

де S  – середнє квадратичне відхилення оцінки;  

t – аргумент, значення якого подано в статистичних таблицях.  

Таким чином, визначено 25 експертів з числа викладачів закладів 

освіти, що входять до експериментальної бази дослідження. Означену базу 

(Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету, 

Запорізький національний університет) обрано для перевірки ефективності 

структурної моделі та організаційно-педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

з урахуванням експертних оцінок. Крім того, експертами було погоджено 

діагностичний комплекс, у першу чергу – за знаннєвим та вміннєвим 

компонентами. 

Отримані експериментальні дані диференційовані за визначеними 

критеріями (мотиваційний, особистісно-адаптивний, когнітивний, 

діяльнісний), показниками (рівень мотивації; вибірковість уваги, рівень 

комунікабельності, гнучкість мислення; рівень адаптивності; академічна 

успішність; рівень здоров’я, рівень фізичної підготовленості) та рівнями 

(низьким, середнім, високим). 
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Контрольний етап відбувався в період 2018-2019 н.р. Він передбачав 

обробку та узагальнення експериментальних даних, їх кількісний та якісний 

аналіз; інтерпретацію даних математичної статистики для перевірки 

достовірності структурної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті; формулювання висновків та  

оформлення і коригування тексту дисертаційної роботи. 

Отже, впродовж педагогічного експерименту з перевірки ефективності 

структурної моделі та впроваджених організаційно-педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті: оптимізовано та диференційовано змістовне наповнення 

навчальних дисциплін, злагоджено та синхронізовано навчальні програми 

курсів, усунено нелогічність подання матеріалу та дублювання окремих тем; 

узгоджено форми і методи професійної підготовки здобувачів освіти, 

забезпечено розвиток їх адаптивності; створено адаптивне освітнє 

середовище, реалізовано спеціальну підготовку викладачів.  

 

3.2 Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

За результатами контрольного діагностування отримані дані, що 

свідчать про загальну позитивну динаміку професійної готовності учасників 

експериментальної групи - майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 

(ЕГ) в ступеневій освіті за усіма критеріями. Щодо учасників контрольної 

групи (КГ), то значущої динаміки професійної готовності виявлено не було. 

Розглянемо отримані результати за кожним з критеріїв професійної 

підготовки. 

За мотиваційним критерієм на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту були отримані такі дані. Так, у КГ виявлено 31,4% осіб з 

низьким рівнем, 54,9% – із середнім, з високим – 13,7%. У той час, у ЕГ з 

низьким рівнем – 32%, із середнім – 44%, з високим – 24%. Як бачимо, дані 
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майже однакові, з деякою відмінністю високого рівня (таблиця 3.5, Додаток 

С). 

Достовірність відмінностей в ЕГ і у КГ, що наведено в таблиці 3.5. та в 

додатку П перевірено за допомогою t-критерій Стьюдента (функція ТТЕСТ 

програми Microsoft Excel).  

Середнє значення показника за мотиваційним критерієм у КГ 

становить 28,8%, а в ЕГ – 30,3%. Вибірки респондентів в ЕГ та КГ ідентичні.  

Таблиця 3.5 

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 
мотиваційним критерієм на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту (КГ та ЕГ) 
 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень Групи 

Кількість 
осіб % Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 16 31,4 28 54,9 7 13,7 
ЕГ 16 32 22 44 12 24 

 

За результатами контрольного вимірювання отримані такі дані за 

мотиваційним критерієм. Серед студентів КГ виявлено 23,5% осіб з низьким 

рівнем, 49,1% – із середнім, з високим – 27,4%. Проте у ЕГ з низьким рівнем 

виявлено 1 студента (2%), із середнім – 26 осіб (52%), з високим – 23 (46%) 

(рис 3.6).  

Таблиця 3.6 

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

мотиваційним критерієм на контрольному етапі педагогічного 
експерименту (КГ та ЕГ) 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень Групи 

Кількість 
осіб % Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 12 23,5 25 49,1 14 27,4 
ЕГ 1 2 26 52 23 46 
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Як бачимо, виявлена значна позитивна динаміка професійної 

готовності студентів ЕГ за мотиваційним критерієм, проте у КГ дані майже 

не змінилися. Зазначена динаміка презентована на рис. 3.4.  

Отже, можна стверджувати про ефективність реалізованих 

організаційно-педагогічних умов щодо підвищення мотивації навчально-

професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті, а також мотивації їх подальшого професійного навчання та 

професійного розвитку. 

 
 

 

Розглянемо результати рівня сформованості професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

особистісно-адаптивним критерієм (констатувальний етап), який 

визначався за допомогою декількох методик: 1) на визначення значущих 

особистісних якостей – Тест Г. Мюнстерберга на вибірковість уваги, 

методика Ліппмана «Логічні закономірності», тест В. Ряховського «Оцінка 

рівня товариськості», що поєднані в один діагностичний комплекс; 2) на 

визначення рівня адаптивності – Багаторівневий особистісний опитувальник 

«Адаптивність» А. Маклакова, С. Чермянінова.  

Рис. 3.4. Динаміка показників мотиваційного критерію 
професійної готовності студентів КГ та ЕГ 
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Отже, за діагностичним комплексом значущих особистісних якостей 

здобувачів освіти у КГ виявлено 14 осіб (27,4%) з низьким рівнем 

професійної готовності, 32 (62,7%) – із середнім та з високим – 5 

респондентів (9,8%) (таблиця 3.7). У той час, у ЕГ студентів з низьким рівнем 

– 13 (26%), із середнім – 29 (58%), з високим – 4 респондентів (8%). Як 

бачимо, дані є майже однаковими. 

 За результатами вивчення рівня адаптивності студентів як показника 

особистісно-адаптивного критерія отримані такі дані. У КГ виявлено 16 осіб 

(31,4%) з низьким рівнем професійної готовності, 25 (49%) – із середнім та з 

високим – 10 респондентів (19,6%) (таблиця 3.7). 

Щодо даних ЕГ, то студентів з низьким рівнем – 17 осіб (34%), із 

середнім – 22 (44%), з високим – 11 респондентів (22%).  

Достовірність відмінностей у ЕГ та КГ групах також перевірено за 

допомогою t-критерій Стьюдента (функція ТТЕСТ програми Microsoft Excel). 

Середнє значення показника рівня сформованості професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

особистісно-адаптивним критерієм у КГ становить 29,8%, а в ЕГ – 31,1%. 

Відтак, вибірки є ідентичними.  

Таблиця 3.7  

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

особистісно-адаптивним критерієм на констатувальному етапі 
педагогічного експерименту (ЕГ та КГ) 

 
Низький рівень Середній рівень Високий рівень Групи 

Кількість 
осіб % Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

значущі особистісні 
якості       

КГ 14 27,4 32 62,7 5 9,8 
ЕГ 13 26 29 58 4 8 

адаптивність       
КГ 16 31,4 25 49 10 19,6 
ЕГ 17 34 22 44 11 22 
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За результатами контрольного етапу експерименту отримані такі дані. 

Якщо в КГ результати діагностування як рівень значущих особистісних 

якостей здобувачів освіти, так і рівень їх адаптивності майже не змінилися 

(табл. 3.8), то в ЕГ простежується позитивна динаміка обох показників: 

значно зменшилась кількість студентів з низьким рівнем (до 6% студентів за 

першим показником та 2% за другим) та суттєво збільшилась з високим (до 

28% за першим та до 42% за другим показниками). 

Таблиця 3.8 

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

особистісно-адаптивним критерієм на контрольному етапі педагогічного 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Низький рівень 
 

Середній рівень 
 

Високий рівень 
 

Групи 

Кількість 
осіб 

 
% Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

значущі особистісні 
якості       

КГ 
 12 23,5 30 58,8 9 17,6 

ЕГ 
 3 6 33 66 14 28 

Адаптивність 
       

КГ 
 10 19,6 27 52,9 14 27,4 

ЕГ 
 1 2 28 56 21 42 

 

Динаміка показників професійної готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за особистісно-адаптивним 

критерієм презентована на рис. 3.5. 

Щодо рівня сформованості професійної готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за когнітивним критерієм, то 

за результатами констатувальної діагностики (табл.3.9) у КГ виявлено 36 осіб 

(70,5%) з низьким та 15 (29,5%) із середнім. У ЕГ студентів з низьким 

сформованості професійних знань виявлено 38 осіб (76%), із середнім – 12 
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(24%). З високим рівнем сформованості знань студентів в КГ та ЕГ не 

виявлено.  

Достовірність відмінностей в ЕГ та КГ також перевірено за допомогою 

t-критерій Стьюдента (функція ТТЕСТ програми Microsoft Excel). Середнє 

значення показника рівня сформованості професійної готовності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за когнітивним 

критерієм у КГ становить 14%, а в ЕГ – 13,4%, що засвідчує про ідентичність 

вибірок. 

 
 

Таблиця 3.9 

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

когнітивним критерієм на констатувальному етапі педагогічного 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень Групи 

Кількість 
осіб 

 
% Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 
 36 70,5 15 29,5 0 0 

ЕГ 
 38 76 12 24 0 0 

 

Рис. 3.5. Динаміка показників особистісно-адаптаційного критерію 
професійної готовності студентів КГ та ЕГ 
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За результатами контрольного етапу експерименту отримані значно відмінні 

дані. Як в КГ, так і в ЕГ за результатами діагностування професійних 

знаньпростежується значна позитивна динаміка. Так, в КГ та ЕГ: значно 

зменшилась кількість студентів з низьким рівнем (КГ – до 19,6%,  

Таблиця 3.10 

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

когнітивним критерієм на контрольному етапі педагогічного 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Низький рівень 
 

Середній рівень 
 

Високий рівень 
 

Групи 

Кількість 
осіб 

 
% Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 
 10 19,6 32 62,7 9 17,6 

ЕГ 
 1 2 31 62 18 36 

 

ЕГ - до 2% студентів) та суттєво збільшилась з високим (КГ - до 17,6%, ЕГ – 

до 36%) (табл. 3.8). Проте різниця показників за когнітивним критерієм у 

здобувачів ЕГ є значно суттєвою (рис. 3.6). 

 
 

 

Рис. 3.6. Динаміка показників когнітивного критерію професійної 
готовності студентів КГ та ЕГ 
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Щодо діяльнісного критерію, то результати констатувальної 

діагностики (таблиця 3.11) свідчать про те, що у КГ виявлено 22 особи 

(43,1%) з низьким рівнем сформованості, 25 (49,1%) – із середнім, 4 (7,8%) - з 

високим. У той час, у ЕГ студентів з низьким рівнем сформованості - 24 осіб 

(48%), із середнім – 23 (46%), з високим – 3 (6%) студентів. Ці показники є 

усередненими, що висвітлюють рівні здоров’я студентів за результатами 

використання інтегрованих опитувальників (авт. В. Войтенко 

«Валеологічний аналіз способу життя студентів», «Визначення рівня 

здоров’я студента», «Індивідуальний тест здоров’я», «Самооцінка здоров’я», 

«Самооцінка культури здоров’я») та середню оцінку успішності виконання 

контрольно-залікових нормативів з дисциплін «Баскетбол з методиками 

викладання», «Волейбол з методиками викладання», «Легка атлетика з 

методиками викладання», «Фітнес програми силового спрямування»,  

«Гімнастика з методиками викладання» 

Таблиця 3.11  

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

діяльнісним критерієм на констатувальному етапі педагогічного 
експерименту (ЕГ та КГ) 

 
Низький рівень 

 
Середній рівень 

 
Високий рівень 

 
Групи 

Кількість 
осіб 

 
% Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 
 22 43,1 25 49,1 4 7,8 

ЕГ 
 24 48 23 46 3 6 

 

Середнє значення показника рівня сформованості професійної 

готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

за діяльнісним критерієм у КГ становить 30,6%, а в ЕГ – 29,5%. Вибірки 

респондентів в ЕГ та КГ ідентичні.  
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Контрольне діагностування висвітлило позитивну динаміку показників 

діяльнісного компоненту професійної готовності здобувачів освіти ЕГ (табл. 

3.12) та незначні зміни у студентів КГ.  

Так, в ЕГ значно знизилась кількість студентів з низьким рівнем (з 48% 

до 10%) та збільшилась з високим рівнем (з 6% до 32%) (рис. 3.7).  

Таблиця 3.12  

Результати діагностики рівня сформованості професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за 

діяльнісним критерієм на контрольному етапі педагогічного 
експерименту (ЕГ та КГ) 

 
Низький рівень 

 
Середній рівень 

 
Високий рівень 

 
Групи 

Кількість 
осіб 

 
% Кількість 

осіб % Кількість 
осіб % 

КГ 
 17 33,3 27 52,9 7 13,7 

ЕГ 
 5 10 29 58 16 32 

 

 
 

 

 Для порівняння отриманих даних визначений загальний коефіцієнт. 

Зазначене свідчить про ефективність розроблених організаційно- 

Рис. 3.7. Динаміка показників діяльнісного критерію професійної готовності 
студентів КГ та ЕГ 
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педагогічних заходів щодо формування професійної готовності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Узагальнення отриманих результатів контрольного етапу педагогічного 

експерименту дає підстави стверджувати, що відбулися значущі зміни у 

рівнях сформованості професійної готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті експериментальної групи за всіма 

критеріями. 

Коефіцієнт професійної готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті (К), що дорівнював середньому 

арифметичному всіх коефіцієнтів за кожним критерієм та який був 

підрахований за формулою 3.1: 

К = (К1+К2+К3+К4)/4             (3.1), 

де: 

К1 – коефіцієнт готовності за мотиваційним критерієм; 

К2 - коефіцієнт готовності за особистісно-адаптивним критерієм, який 

у свою чергу складається з коефіцієнта сформованості значущих 

особистісних якостей (К21) та коефіцієнта адаптивності (К22); 

К3 - коефіцієнт готовності за когнітивним критерієм; 

К4 - коефіцієнт готовності за діяльнісним критерієм. 

Кожний із вищезазначених коефіцієнтів, відповідно до математичної 

логіки, підраховуємо за формулою 3.2: 

                (3.2) 

де: 

Q – загальний показник обсягу вибірки, який дорівнює сумі m, n, p; 

m – кількість показників із високим рівнем сформованості ознаки; 

 вх  – вага ознаки; 

р – кількість показників із середнім рівнем сформованості ознаки; 

 сх  – вага ознаки; 

n – кількість показників з низьким рівнем сформованості ознаки; 
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нх  – вага ознаки. 

Відповідно, вага показників із високим рівнем сформованості дорівнює 

1, із середнім – 1/2, з низьким – 0, відтак, - одержуємо формулу 3.3: 

Q

pm
К


 2

1

                      (3.3) 

Отже, динаміку коефіцієнтів професійної готовності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за результатами 

контрольного етапу педагогічного експерименту презентовано нами у 

таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 

Динаміка коефіцієнтів професійної готовності майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті (ЕГ та КГ) 

 
Групи 

ЕГ КГ 
Критерій професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту в ступеневій освіті (коефіцієнт) Конст. Контр. Конст. Контр. 

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

Загальний коефіцієнт (К) 0,318 0,68 0,324 0,478 

 

Так, якщо на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

коефіцієнти професійної готовності за всіма критеріями варіювали в КГ та 

ЕГ від 0,12 (когнітивний критерій ЕГ) до 0,426 (особистісно-адаптивний 

критерій КГ), а загальний коефіцієнт дорівнював 0,318 в ЕГ та 0,324 в КГ. То 

на контрольному етапі коефіцієнти професійної готовності за всіма 

критеріями варіювали в ЕГ від 0,62 (діяльнісний критерій) до 0,75 

(мотиваційний критерій). Загальний коефіцієнт професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті в ЕГ 

значно збільшився та дорівнював 0,68. 
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Виходячи з того, що якщо коефіцієнт знаходиться в межах від 0,00 до 0,32, то 

загальний рівень є низьким, якщо між 0,33 до 0,66 – середнім, якщо між 0,67 

до 1,00 – високим, то отримуємо такі результати: на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту загальний коефіцієнт професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті в КГ та ЕГ 

виявлявся на низькому рівні (КГ – 0,318; ЕГ – 0,324); на контрольному етапі 

в КГ він виявився на середньому рівні (0,478), а в ЕГ – на високому рівні – 

0,68 (рис. 3.8). 

 
 

 

Для перевірки достовірності отриманих результатів, зокрема виявлення 

статистично значущих відмінностей у рівнях сформованості професійної 

готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

КГ та ЕГ використано критерій Пірсона.  

Для перевірки достовірності отриманих даних запропоновано дві 

статистичні гіпотези:  

Рис. 3.8. Динаміка коефіцієнтів професійної готовності майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту в ступеневій освіті за результатами педагогічного 

експерименту (ЕГ та КГ) 
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Основна гіпотеза (Н0) – про відсутність відмінностей у рівнях 

сформованості професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті з ЕГ та КГ за чотирма критеріями.  

Конкурентна гіпотеза (Н1) – про значущість відмінностей у рівнях 

сформованості професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в ступеневій освіті з ЕГ та КГ за чотирма критеріями. Для ухвалення 

правильної гіпотези було застосовано критерій узгодженості розподілів 

Пірсона. Вірогідність результатів емпіричного дослідження 95%. Критичне 

значення критерію узгодженості Пірсона за таблицями імовірності для 

запропонованої вибірки склало 7,815.  

Значення критерію розраховується за формулою 3.4:  

              (3.4) 

де, n1– кількість респондентів з низьким рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на констатувальному етапі педагогічного експерименту;  

n2 – кількість респондентів з середнім рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на констатувальному етапі педагогічного експерименту;  

n3 – кількість респондентів з високим рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на констатувальному етапі педагогічного експерименту; 

n4 – кількість респондентів з низьким рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на контрольному етапі педагогічного експерименту; 

n5 – кількість респондентів з середнім рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на контрольному етапі педагогічного експерименту;  
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n6 – кількість респондентів з високим рівнем сформованості 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті на контрольному етапі педагогічного експерименту.  

Якщо практичне значення розрахованого критерію буде менше або 

дорівнювати критичному, то приймається основна гіпотеза.  

Відсутність відмінностей у рівнях сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти з ЕГ та КГ з ймовірністю 95%. Проте, якщо практичне 

значення розрахованого критерію буде більше критичного, то приймається 

конкурентна гіпотеза.  

Значення на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

складає (3.5): 

 = 7,16 (3.5) 

 

Обчислене значення менше за табличне критичне значення 

(7,16<7,815), отже на констатувальному етапі приймається нульова гіпотеза. 

Значення після проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту (3.6): 

 = 152,14 (3.6) 

Обчислене значення більше за табличне критичне значення 

(152,14>7,815), а також більше за отримане значення на констатувальному 

етапі (152,14>7,16), отже після проведення формувального етапу 

відкидається нульова гіпотеза та приймається конкурентна гіпотеза. Таким 

чином, отримані результати статистичного аналізу даних підтверджують 

ефективність впровадження організаційно-педагогічних умов та структурної 

моделі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій освіті. 
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Висновки до третього розділу 

 

Узагальнення результатів здійсненого експериментального 

дослідження із запровадження визначених організаційно-педагогічних умов 

та структурної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті дало змогу зробити такі висновки за 

розділом. 

1. Педагогічний експеримент, відповідно до існуючих вимог, 

здійснювався у три етапи: 1) констатувальний, який передбачав визначення 

первинного стану професійної готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті; 2) формувальний, протягом якого 

відбувалася реалізація усіх педагогічних заходів, передбачених створеною 

структурною моделлю підготовки та визначеними організаційно-

педагогічними умовами; 3) контрольний, що забезпечив аналіз отриманих 

результатів завдяки проведенню вторинного діагностування рівня 

професійної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті після проведених організаційно-педагогічних заходів та 

порівняння його з первинними результатами у наукового обґрунтований 

спосіб. 

 2. Для діагностики рівня професійної готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті, у зв’язку з відсутністю вже 

існуючого, розроблено комплекс діагностичних методик, а саме: адаптований 

опитувальник Т. Ільїна «Методика вивчення мотивації навчання у ВНЗ» - для 

визначення ціннісно-мотиваційного компонента (мотиваційний критерій); 

діагностична батарея для оцінки значущих особистісних якостей (методика 

Г. Мюнстерберга «Тест на вибірковість уваги», методика В. Ліппмана 

«Дослідження гнучкості мислення», методика В. Ряховського «Оцінка рівня 

товариськості») та Багаторівневий особистісний опитувальник 

«Адаптивність» А. Маклакова, С. Чермянінова – для особистісного 

компонента (особистісно-адаптивний критерій); оцінка академічної 
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успішності студентів (за середнім балом) – для знаннєвого компонента 

(когнітивний критерій); інтегровані опитувальники (авт. В. Войтенко 

«Валеологічний аналіз способу життя студентів», «Визначення рівня 

здоров’я студента», «Індивідуальний тест здоров’я», «Самооцінка здоров’я», 

«Самооцінка культури здоров’я») та оцінка показників контрольно-залікових 

нормативів з дисциплін «Баскетбол з методиками викладання», «Волейбол з 

методиками викладання», «Легка атлетика з методиками викладання», 

«Фітнес програми силового спрямування», «Гімнастика з методиками 

викладання» – для вміннєвого компонента (діяльнісний критерій).  

3. Узагальнення усіх отриманих даних, наявність статистично значущої 

різниці між коефіцієнтами професійної готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій освіті контрольної та 

експериментальної груп до та після впровадження формувальних заходів, дає 

змогу стверджувати про ефективність теоретично визначених, обґрунтованих 

та реалізованих організаційно-педагогічних умов. 

Результати дослідження, презентовані у третьому розділі дисертації, 

відображено у наукових працях автора: [28; 29; 32; 36; 37]. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації теоретично та експериментально досліджено 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують успішність професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі 

ступеневої освіти «коледж-університет». Одержані результати підтвердили 

правомірність гіпотези, а реалізовані мета й завдання надають змогу зробити 

загальні висновки. 

1. Здійснений дефінітивний аналіз базових понять дисертаційного 

дослідження, наукових підходів до розуміння сутності фізичної культури і 

спорту як унікального феномену людської культури та сфери професійної 

діяльності, що висуває особливі вимоги до фахівців, надав змогу професійну 

підготовку майбутніх фахівців фізичної культури і спорту визначити як 

цілеспрямований, науково та методично обґрунтований процес формування 

їх ставлень та здобуття ними професійних знань, умінь і навичок з метою 

формування теоретичної, методичної та практичної (фізичної) готовності до 

майбутньої професійної діяльності, як передумови їх професійної 

компетентності.  

Основними властивостями професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в системі вищої освіти є безперервність та 

багаторівневість, що на формальному рівні визначається її ступеневістю за 

типом «коледж-університет». Її провідними властивостями визначені такі - 

вона: інтегрує велику кількість професійно орієнтованих дисциплін і 

практичної підготовки; прискорює процес отримання здобувачами освіти 

фаху; передбачає взаємоузгодженість навчальних планів; забезпечує 

формування конкурентоспроможного фахівця с високим рівнем професійної 

компетентності; дає змогу поєднувати професійну діяльність з навчанням, 

тобто характеризується наступністю.  

2. Ґрунтуючись на філософському, психологічному та загально 

педагогічному розумінні сутності наступності як: універсального атрибуту 
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процесів розвитку, особливого зв’язку та узгодженості елементів цілісної 

системи, етапів її розвитку, а також базового загально-педагогічного 

принципу, наступність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту визначена особливим педагогічним феноменом, провідним 

педагогічним принципом, що передбачає організаційно, методично та 

психологічно обґрунтовану побудову освітніх програм та освітнього процесу 

в цілому, забезпечує системність і логічну послідовність у навчанні за 

принципом «від простого до складного», ґрунтується на інтеграції 

навчальних планів, узгодженості змісту навчальних дисциплін, форм і 

методів їх викладання, та спрямований на послідовне вдосконалення 

готовності здобувачів освіти до їх майбутньої професійної діяльності, а 

також подальшого професійного навчання та розвитку. 

Її визначальними властивостями визначені такі – вона: передбачає 

взаємозв’язок та узгодженість у змісті, організаційно-методичному 

забезпеченні навчального процесу на різних етапах і ступенях навчання; 

забезпечує реалізацію дидактичних принципів – науковості, системності та 

систематичності, послідовності, доступності; встановлює зв’язки між новими 

та раніше здобутими знаннями як елементами цілісної системи, забезпечує їх 

подальший розвиток та осмислення на новому, вищому рівні; сприяє 

підготовці здобувачів освіти до оволодіння новими, складнішим 

професійними вміннями, забезпечує їх інтеграцію.  

3. Результати вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті за типом «коледж-університет» надали можливість констатувати, з 

одного боку, недостатню узгодженість змісту освіти (освітньо-професійних 

програм, форм та методів навчання) на різних рівнях в українських закладах 

вищої освіти. З іншого, – різноманітність підходів, освітніх моделей, що 

будуються з урахуванням наступності між ступенями і рівнями освіти 

зарубіжних закладів освіти, завдяки: узгодженості фахових компетенцій, 

освітніх програм; сходовому характеру навчання; варіативності змісту; 
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адаптації здобувачів освіти; контролю рівнів професійної підготовленості; 

інтеграції формальних і неформальних видів освіти; створення цілісного 

освітнього середовища; партнерства між закладами освіти. 

4. На підставі базових положень методологічних підходів (системного 

та синергетичного, антропологічного, діяльнісного, компетентнісного, 

технологічного й особистісного) та принципів професійної підготовки в 

ступеневій освіті (загальні – безперервності та ступеневості, гуманізму, 

науковості, доступності, міжпредметності, цілеспрямованості, 

систематичності та послідовності, диференціації та індивідуалізації; 

спеціальні – інтеграції, координації, єдності управління і самоврядування, 

гуманізації, діалогізації, діатропічності), розроблена авторська структурна 

модель професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в системі ступеневої освіти «коледж-університет» та визначені й 

обґрунтовані організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її 

успішність, а саме: 1) забезпечення наступності змісту професійної 

підготовки на рівнях коледжу та університету; 2) забезпечення наступності 

форм і методів професійної підготовки; 3) цілеспрямованому розвитку 

адаптивності здобувачів освіти. 

Реалізація кожної з організаційно-педагогічних умов передбачає: 

1) коригування змісту професійної освіти – узгодження гуманітарної, 

соціально-економічної, природничо-наукової, загальноекономічної, 

професійної та практичної підготовки в системі «коледж-університет» 

шляхом раціоналізації, оптимізації та модернізації змісту навчальних 

дисциплін і практик; 2) реалізацію комплексу форм і методів – 

запровадження інтерактивних, проблемних, проєктних форм і методів 

навчання в аудиторному та поза аудиторному навчанні; введення 

дистанційних спеціалізованих курсів, Тренінгу адаптивності, елементів 

дуальної освіти; створення адаптивного освітнього середовища та 

3) спеціальну підготовку викладачів до роботи в умовах ступеневої освіти. 
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5. Результати експериментальної перевірки визначених організаційно-

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті (отримання статистично значущої 

різниці коефіцієнтів професійної готовності здобувачів вищої освіти ЕГ та 

КГ до та після впровадження педагогічних заходів (х2 
контр=152,14 при х2

табл= 

7,815 та х2 
конст=7,16) засвідчили про їх ефективність та доцільність 

подальшого упровадження. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови, упроваджені в освітню практику на основі: 

модернізованих (узгоджених) освітньо-професійних програм підготовки, 

оновлених навчальних планів та робочих програм фахових дисциплін; 

організації практик з елементами дуальної освіти; спеціалізованих курсів з 

дисциплін «Ритміка і хореографія» та «Гімнастика з методиками 

викладання»; Тренінгу адаптивності; проектної роботи на індивідуальному та 

груповому рівнях; студентських творчих конкурсів та спортивних заходів; 

здійснення спеціальної підготовки викладачів фахових дисциплін. 

Таким чином, розв’язання завдань дисертаційного дослідження 

зумовило досягнення його мети – наукового обґрунтування комплексу 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: розробка та обґрунтування синхронізованих державних 

стандартів підготовки фахівців фізичної культури і спорту за освітніми 

рівнями «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр»; технології 

дуальної освіти; технології педагогічного супроводу навчально-професійної 

діяльності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті 

тощо. 
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ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК А 
 

Таблиця А.1 
Сутність поняття «професія» у сучасній науці 

Автор, 
джерело Тлумачення 

Порядок 
встановлення 
медико-соціальними 
експертними 
комісіями ступеня 
стійкої втрати 
професійної 
працездатності [282] 
 

Професія – рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних 
знань, практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання чи 
досвіду, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері виробництва.[1]  
Професія (фах) — відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці 
комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.  
  

https://www.education
.ua/ua/articles/431/ 
  

Що ж таке професія? 
    1. Це професійне співтовариство. Професією об’єднані всі люди, зайняті даним 
видом праці. Люди однієї професії мають схожі інтереси, знання, навички, спосіб 
життя.  
     2. Інший зміст слова «професія» - «система знань, умінь і навичок, властива певній 
людині».   
     3. Професією також називають різновид діяльності (те ж, що і робота).  
     4. Нарешті, професією можна назвати необхідну для суспільства і обмежену 
(внаслідок поділу праці) область програми фізичних і духовних сил людини, що дає 
йому можливість існування і розвитку.  
  

Словник іншомовних 
слів, за ред. 
О.С.Мельничука 
[323] 

Професія - (від лат. professio – офіційно зазначене заняття, спеціальність)  
 рід трудової діяльності, що вимагає певних знань і трудових навичок і є джерелом 
існування; 

В. Карандашев[154] Професія - поняття багатозначне. Воно характеризується кількома основними 
аспектами. Професія - це: 
 1) рід діяльності і система виконуваних людиною трудових функцій; 
 2) соціально визнається або юридично фіксований трудовий пост; 
 3) наявність певної системи професійної підготовки; 
 4) наявність певної кваліфікації, досвідченість фахівця, психологічна придатність 
людини до справи; 
 5) спільність людей, зайнятих певним родом діяльності. 

В.Толочек [350] Професія (від лат. Professio - офіційно вказане заняття) - вид трудової діяльності 
людини, який володіє комплексом теоретичних знань і практичних навичок, набутих в 
результаті спеціальної підготовки п досвіду роботи. 
  
 Професія, природно, виділяється як єдина сфера соціальної діяльності її 
представників із загальним для них законодавчим оформленням (з відповідними 
правами, обов’язками, соціальними пільгами), але в той же час важко скласти єдині 
акти, що визначають їх професійні обов’язки і права на конкретних робочих місцях. 
  
 Професія як система задає певну соціальну «матрицю професійної поведінки» 
людини як суб’єкта, що виходить за межі і часом «перекриває» інші «поведінкові 
матриці» - нормативну етику, особистісні відносини, правові відносини. 
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Продовження таблиця А.1 
 
Е.Климов [158] Поняття професії може бути представлено в чотирьох основних аспектах соціальних 

відносин, або як чотири її основні компоненти. 
 1. Область докладання зусиль людини як суб’єкта праці, обмежений вид трудової 
діяльності (внаслідок історичного поділу праці). 
 2. Спільність людей, що виконують певні трудові функції, що мають суспільно-
корисний характер. 
 3. Готовність (знання, вміння, навички, кваліфікація) людини, завдяки якій він 
здатний виконувати відповідні трудові функції. 
 4. Діяльність професіонала як процес реалізації трудових функцій, які виконуються 
професійно. 
 5. Діяльність, яка виконується за певну винагороду, моральне і матеріальне, що дає 
людині можливість задовольняти свої насущні потреби, що виступає необхідною 
умовою його всебічного розвитку. 
 6. Діяльність, що дає людині певного соціального і суспільного статусу (справа 
людини, робота - як головна, найактуальніша візитна картка, багато в чому формує 
«Я-концепції» безліччю «складових» професії: посаду, стаж, кваліфікація, вищі 
професійні досягнення, пережиті екстремальні ситуації, травми («бойові рани»). 

Э. Зеер [142] 
 

«Професія» як характеристика невеликого кола високостатусних видів професійної 
діяльності 

Н. Пряжников [293] Професія – група споріднених спеіальностей 
Н. Ничкало [238] 
 

У словнику з професійної освіти  поняття «професія» тлумачиться як «вид трудової 
діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань та 
практичних навичок, набутих в результаті фахової підготовки, досвіду роботи». 

В. Толочек [351] 
 

Професія як система - не виняток з правил. Саме баланс і активна взаємодія 
компонентів «минулого» і «справжнього» визначають історичну стабільність і 
соціальну життєздатність професії. 

Е.Климов [158] 
 

Професія як соціально фіксована область можливого виконання трудових функцій 
існує у формі розподілених в суспільстві безлічі трудових постів, кожен з яких 
представлений конкретними робочими місцями з їх специфічними особливостями. 

М. Герцик [87] 
 

Професія як «своєрідна сукупність умінь, навичок, видів діяльності, особистих 
захоплень та зацікавлень людини, що служить джерелом заробітку, сприяє виявленню 
творчих здібностей і реалізації власних та суспільних устремлінь» 

Г. Цехміcтрoва [369] Г.C.Цехміcтрoва термін “прoфеcія” тлумачить як “схильність дo будь-якoго ремеcла”  
Cлoварь 
инocтранных cлoв 
[322] 

У cлoвнику іноземних мoв  пoняття “прoфеcія” визначаєтьcя як “фoрма зайнятocті, 
ocoбливo та, щo в cуcпільcтві cприймають як благoрoдну працю, мoжлива тільки для 
ocвіченoї людини, яка oтримала знання в певній галузі”.  

 
Таблиця А.2 

 
Сутність поняття «фахівець» у сучасній науці 

 
Автор, 

джерело Тлумачення 
Ю. Нагірний  
[228] 

 «Фахівець» – ocoба, яка прoфеcійнo вoлoдіє знаннями, інcтрументарієм та навичками 
певного роду діяльності відповідно дo ocвітньo-кваліфікаційнoгo рівня  

А. Галагян [82] 
 

Відпoвідніcть зміcту навчання вимогам майбутньої професійної діяльнocті, зв’язoк 
навчання з виробничою практикoю, навчанням на рoбoчoму міcці, взаємoзв’язoк 
теоретичних курcів із предметами, що пoв’язані з практикoю, тривала oплачувана 
практика на рoбoчoму міcці під чаc навчання – уcе це фoрмує ocнoву виcoкo-
кваліфікoванoгo фахівця. 

Л. Сущенко [338] 
 

Майбутній фахівець фізичного виховання та спорту розглядається як особистість, яка 
цілеспрямовано здобуває у вищих навчальних закладах кваліфікацію відповідно до 
певного освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі спеціально організованої навчально-
виховної діяльності, спрямованої на підготовку до подальшої професійної діяльності 
щодо підтримки відповідного рівня фізичної культури населення або досягнення вищих 
спортивних результатів на олімпійській, світовій чи регіональній аренах у командному 
чи в індивідуальному вимірах. 
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Таблиця А.3 
Сутність поняття «фізична культура» у сучасній науці 

 
Автор, 

джерело Тлумачення 
Закон України «Про 
фізичну культуру і 
спорт» 
[138] 
 

«Фізична культура – діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована 
на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім 
фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі 
напрями: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-
спортивна реабілітація» 

С. Присяжнюк, 
В.Краснов,  
М. Третьяков,  
Р. Раєвський,  
В. Кійко,  
В. Панченко  
[286] 

Фізична культура – це сукупність досягнень суспільства у створенні та використанні 
засобів удосконалення фізичного стану людей. Водночас, фізична культура є продуктом 
суспільного життя людства, засобів виробництва. У кожній історичній формації за своєю 
цілеспрямованістю і змістом вона історично змінюється відповідно до змін у різних 
сторонах життя суспільства – економіці, політиці, науці та мистецтві. 

Б. Шиян,  
В. Папуша [378] 

Фізична культура, як вважають Б.М.Шиян, В.Г.Папуша, – це “особлива і самостійна 
галузь культури”. 

М. Візитей [64] 
 

За твердженням М.М.Візитея, фізична культура є найпершим і базовим видом культури, 
який формується в людині. 

Б. Ашмарін [12] Як процес і результат діяльності людини щодо перетворення своєї фізичної (тілесної) 
природи 

А. Гужаловський  
[80] 

Така галузь діяльності, яка задовольняє потреби суспільства у створенні фізичної 
готовності людини до різних форм її життєдіяльності, і, перш за все, до праці.  

В. Видрін [78] Якісна характеристика діяльності, що задовольняє потреби в підготовці людини до праці, 
захисту Вітчизни, до інших форм життєдіяльності за допомогою її фізичних, біологічних 
сил і можливостей, шляхом оздоровлення та загартування  

Л. Лубишева [191] Фізичну культуру як діяльність, котра цілеспрямовано здійснює вплив на процес 
фізичного удосконалення людини, що дозволяє забезпечити спрямований розвиток її 
життєво важливих фізичних якостей і здібностей. 
Фізичну культуру пов’язує із сукупністю інтелектуального, соціально-психологічного, 
рухового компонентів 

А. Деминський [119] 
 

Розгляд фізичної культури пов’язують із сукупністю досягнень суспільства у створені 
спеціальних засобів, методів і умов спрямованого розвитку фізичної дієздатності 
підлітків і дорослого покоління. 

Ю. Ніколаев [235] Фізичну культуру пов’язує із діяльністю, яка спрямована на фізичне вдосконалення 
людини.  
Ю.М.Ніколаєв зазначає, що обсяг поняття “фізична культура” складає фізичне 
виховання, спорт, фізична рекреація й рухова реабілітація з їх відповідними видами 
специфічної діяльності. 

В. Столяров [334] Фізичну культуру пов’язує із системою потреб, можливостей діяльності, відношень та 
інститутів, які базуються на розвитку фізичних якостей людини. 

Б. Шиян [378] 
 

Із сукупністю досягнень суспільства у створенні й раціональному використанні 
спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного 
вдосконалення людини. 

М. Герцик, О. Вацеба 
[87] 
 

Фізичну культуру із процесом, спрямованим на підготовку людей до життя та праці 
шляхом виконання фізичних вправ, використання цілющих сил природи, особистої і 
громадської гігієни та певного раціонального побуту і праці.  

 
Таблиця А.4 

Сутність поняття «спорт» у сучасній науці 
Автор, 

джерело Тлумачення 
О. Вацеба 
[61] 

Поняття “спорт” розглядається у вузькому і широкому значеннях: спорт як 
власне змагальна діяльність людини і пов’язані з нею види діяльності та 
спорт як багатофункціональне суспільне явище, система організації й 
проведення змагань за визначеними комплексами фізичних вправ. 
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Продовження таблиці А.4 
 
В. Видрін [79] 
 

Діяльність людини, що спрямована на її участь у змаганнях, підготовку до 
них з урахуванням специфіки цілей, завдань, засобів і методів.  

М. Герцик, О. Вацеба [87] Багатогранне суспільне явище, складовий елемент культури суспільства, 
один із засобів і методів всебічного розвитку людини, зміцнення її здоров’я і 
підготовки до трудової і творчої діяльності, що складається з фізичних 
вправ і деяких інших видів діяльності, що мають характер змагань. 
 
Самодіяльний масовий спорт, зазначають М.С.Герцик, О.М.Вацеба, є 
“складовою частиною фізичної культури і включає змагальну діяльність та 
підготовку до неї з врахуванням віку, стану здоров’я та рівня фізичного 
розвитку особи”. 

Д. Давиденко  
Н. А. Касимиро Андухар, В. 
Ананьев [111] 

Специфічна діяльність, у якій інтенсивно використовуються форми занять 
фізичними вправами для досягнення людиною чи колективом 
удосконалення своїх можливостей, що конкретизовані у змагальній 
діяльності, у високому спортивному результаті. 

А. Демінський [119] 
 

Змагальна діяльність, спеціальна підготовку до неї, специфічні відношення, 
норми і досягнення, які виникають на основі цієї діяльності, узяті в цілому. 

Н. Зволинська, 
В. Маслов [141] 
 

Змагальна діяльність, у процесі якої людина визначає себе через іншого й 
іншого через себе. 

В. Ильїнич [148] 
 

Один із компонентів фізичної культури суспільства, що історично склався у 
формі змагальної діяльності та спеціальної практичної підготовки людини 
до змагань. 

В. Ивлев [147] 
 

Система теоретико-методичних, практичних засад подальшої підготовки 
найбільш здібних фізкультурників, основним видом діяльності яких на  
етапі онтогенезу стають видові тренувальні заняття та змагання, що 
спрямовані на досягнення високих спортивних результатів і задоволення 
запитів суспільства 

Закон України “Про фізичну 
культуру та спорт” [138] 

У статті 1 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” дається 
визначення: спорт - це діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і 
спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень 
людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом 
проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має 
такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, 
спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський 
спорт, неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо.  
  
У статті 2 Закону  спорт визначається як органічна частина фізичної 
культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень 
людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої 
підготовки шляхом змагальної діяльності. 

Д. Давиденко, А. Касимиро 
Андухар, В. Ананьев [111] 
 

Предметно-змістовну основу спорту складає тренувальна, змагальна й 
організаційна діяльність, інтегральним результатом якої є спортивне 
досягнення, тісно пов’язане з проявом культури рухової діяльності 
спортсмена. Особливістю спорту є змагання, прагнення до перемоги й 
досягнення високих спортивних результатів, які вимагають постійної 
мобілізації фізичних, психічних і моральних якостей людини та які 
удосконалюються у процесі раціонального тренування й участі спортсмена у 
змаганнях. 

В. Видрін, Б. Зіков,  
А. Лотоненко [79] 
 

Спорт заснований на використанні фізичних вправ і спрямований на 
досягнення найвищих результатів, розкриття резервних можливостей і 
виявлення граничних рівнів організму людини в руховій активності. 

Б. Шиян, В. Папуша [378] Спортові як суспільному явищу притаманні різноманітні соціальні функції: 
змагальна, виховна, оздоровча й рекреаційно-культурна, виробнича, 
пізнавальна, видовищна, економічна, функція підвищення фізичної 
активності, функція поліпшення взаєморозуміння між народами та 
державами. 
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Ж. Холодов,  
В. Кузнєцов 
[365] 

Масовий спорт  дає можливість мільйонам людей удосконалювати свої фізичні якості й 
рухові можливості, зміцнювати здоров’я та продовжувати творче довголіття, 
протистояти небажаним впливам на організм сучасного виробництва й умов 
повсякденного життя. 

Р. Сіренко,  [320] 
Г.Куречко, 
О. Павлишин  

За своїми функціями спорт – це школа виховання здібностей, необхідних в сфері рухової 
діяльності, соціальний інститут пізнання умов, засвоєння і вдосконалення засобів, форм і 
способів переміщення в просторі 

А. Стрілець [335] Специфіка спорту – у високій мотивації, що дозволяє піддавати себе багаторічним 
щоденним фізичним та психічним навантаженням для досягнення перемоги на 
змаганнях,  у видовищі яке приваблює на стадіони, до телеекранів, у кінозали 
багатомільйонні маси людей, що переживають, активно виражають свої симпатії та 
антипатії спортсменам та командам, у практичності, у можливості реалізації досягнутого 
рівня фізичного та психічного розвитку в багатьох інших сферах діяльності людини.  

М. Пітин [280] 
 

Спорт–специфічна галузь діяльності людини, особливістю якої є наявність змагальної 
діяльності і спеціальної підготовки до неї, а метою занять спортом –максимальний 
результат. Спорт як частина культури суспільства  – це сукупність досягнень  
суспільства у справі використання сучасних засобів і методів спортивного  
тренування, спортивної науки, сучасних спортивних споруд, спортінвентарю й 
обладнання. 

 
Таблиця А.5 

Сутність поняття «професійна підготовка» у сучасній науці 
 

Автор, 
джерело Тлумачення 

Н. Кузьмина, 
И.Урклин [209] 
 

Головним завданням студента у процесi теоретичного навчання є оволодiння системою 
знань у галузi своєї спецiальностi, щоб вмiти легко ними оперувати, логiчно й послiдовно 
викладати науковий матерiал. 
«Професiоналiзм у педагогiчнiй дiяльностi проявляється в умiннi розв’язувати практичні 
педагогічні задачi, спираючись на педагогічну теорiю. Умовою для цього є створення 
проблемних ситуацiй у пiзнавальнiй теоретичнiй та практичнiй діяльності студентiв, для 
вирiшення яких потрiбна певна база теоретичних знань. Такi проблемнi ситуацiї можуть 
бути створенi як у процесi вивчення теоретичних курсiв, так i в процесi практичної 
дiяльностi. Студента слiд поставити у такi умови, якi б забезпечували йому можливість 
оволодiння умiннями». 

С. Батышева [45] «Професійна підготовка» визначається як «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, 
якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної праці 
за обраною професією; процес повідомлення учням відповідних знань і умінь» 

O. Спиркина [403] 
 

«Професійну підготовку» трактують і як систему організаційних та педагогічних заходів, 
які забезпечують формування в особистості професійної спрямованості знань, умінь, 
навичок та професійної готовності.  

Т. Осадча [253] 
 

На думку Т. Осадчої, стає цілісним процесом засвоєння й закріплення 
загальнопедагогічних і фахових знань, умінь, навичок, ознайомлення з 
передовим педагогічним досвідом  

Н. Кошкіна [170] 
 

Процес професійної підготовки студента передбачає формування таких властивостей 
особистості, які включають в себе когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольової аспекти. 
Такий підхід дозволить успішно впливати на формування особистості учня, забезпечувати 
гуманістичну спрямованість педагогічного процесу освітньої установи, а також допомогти 
учням в адаптації до сучасних соціальних умов. 

А. Каірова [127] 
 

У Великій педагогічній енциклопедії «професійну підготовку» окреслено як «сукупність 
спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що 
забезпечують можливість успішної роботи з певної професії». 

Закон України 
«Про вищу освіту» 
[135] 

За Законом України "Про вищу освіту" "професійна підготовка" – це здобуття кваліфікації 
за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. 
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В. Семиченко 
[310] 
 

В. Семиченко розглядає професійну підготовку як процес, у ході якого відбувається 
професійне становлення майбутніх спеціалістів; як мету і результат діяльності ВНЗ; як сенс 
включення студента у навчально-виховну діяльність. 

С. Ніколаєнко 
[240] 

С. Ніколаєнко розглядає професійну підготовку як філософський, загальнокультурний, 
психолого-педагогічний освітній комплекс, адаптований до потреб ринкової економіки. 

Н. Ничкало 
[238] 

«Професійна підготовка» – це діяльність, спрямована на «особистісний розвиток і творчу 
самореалізацію кожного громадянина…, який навчається протягом усього життя». 

Н. Волкова [75] 
 

Н. Волкова вважає «професійну підготовку вчителя» опануванням «системою професійних 
знань, які утворюють: загальнокультурні, психологічні, педагогічні знання, знання з методики 
викладання предметів, виховної роботи, дидактики, тощо.  
Професійна підготовка - це володіння системою професійних знань, яку утворюють:  
1) загальнокультурні знання (знання про людину, її становлення, розвиток, розвиток у 
реальній соціокультурній дійсності; спеціальні знання з культурології, соціології, етики, 
естетики, економіки, права); 2) психологічні знання (знання загальних характеристик 
особистості: спрямованість, характер, темперамент, здібності та ін.; особливостей перебігу 
психологічних процесів (мислення, пам’ять, уява тощо); методів психологічного дослідження 
закономірностей навчання і виховання; особливостей засвоєння навчального матеріалу 
відповідно до індивідуальних та вікових характеристик; уміння застосовувати набуті знання у 
педагогічній діяльності; 3) педагогічні знання (знання основних теорій формування і  
розвитку особистості, принципів педагогіки і психології, конструювання навчально-
виховного процесу; розвиток педагогічної і психологічної наук, професійна підготовка, 
позитивні та негативні сторони своєї професійної діяльності та ін.); 4) знання з методики 
викладання предметів, методики виховної роботи, дидактики, знання педагогічної техніки   

R. Schneider 
[400] 
 

Р. Шнайдер відзначає, що професійна підготовка – це «організаційно-педагогічний процес, 
метою якого є підготовка вчителя до викладацької та аналітичної роботи, а також з широким 
методичним інструментарієм і компетенціями щодо здійснення диференційованого навчання»  

В. Кремень 
[173] 
 

Вимоги сучасного суспільства, з огляду на концепт нової української школи, змістили 
акценти у професійній підготовці майбутніх учителів. «Майбутній учитель – учитель ХХІ 
століття, це не просто носій певної кількості знань, він не просто володіє методикою навчання 
і виховної роботи, він – партнер, співучасник, провайдер у цьому величезному 
інформаційному, глобальному просторі».  

А. Глузман [90] 
 

Під терміном "підготовка" розуміється динамічний процес,  
кінцевою метою якого є формування такої професійної якості, якою є "готовність"  

О. 
Мисечко[218] 

Цілісна динамічна педагогічна система, здатна до саморозвитку, що характеризується 
специфічними закономірностями, єдністю змісту, цілей і засобів, спрямовану на формування 
професійної компетентності, загальної й професійної культури, творчого мислення 
майбутнього вчителя і його готовності до професійного саморозвитку. 

Н. Гузій [103] 
 

Підготовка до професійної діяльності – формування певних особистісних новоутворень, які 
представляють професійно-педагогічну культуру та професійну компетентність педагога й 
визначають успіх і якість педагогічної діяльності. 

Н. Боритко [58] 
 

Боритко Н.М., як і більшість дослідників, процес професійної підготовки визначає як 
ступінчастий. Він вважає, що ступінчастість педагогічної освіти обумовлюється його відносно 
дискретними етапами, які представляють собою послідовність якісних перебудов у 
професійній свідомості і діяльності, в образі професійного "Я", в рефлексії, функціях та 
технології їх використання і виділяє три основні ступені безперервної освіти педагога. 
Перший ступінь – вибір  професії, коли відбувається орієнтація людини у світі професій, 
перевага педагогічної діяльності у якості професійної (на етапі допрофесійної освіти), 
засвоєння мотиваційно-психологічних і процесуальних компонентів педагогічної діяльності, 
ідентифікація соціальної ролі вчителя з певною предметною областю науки, культури (етап 
початкової професійної підготовки). Підсумком цього ступеню безперервної освіти є 
осмислення педагогічної діяльності як спрямованої на якісне перетворення дитини, на 
"становлення людського в людині". Другий ступінь – самовизначення у професії, оволодіння 
сутнісними  механізмами педагогічної діяльності, готовністю до трансформації 
соціокультурного досвіду, пошук (у процесі студентського дослідження) та затвердження (у 
післядипломній освіті) свого педагогічного стилю, усвідомлення виховання як 
перетворюючого сприяння.  
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 Третій ступінь – професійний  саморозвиток, коли авторська концепція педагога реалізується у 
системі педагогічної діяльності авторському досвіді, освітніх програмах, проектах, які 
координують систему педагогічних чинників). Процеси осмислення і усвідомлення професійно-
педагогічної діяльності відбуваються одночасно і в "точці їх зустрічі" професійно-особистісна 
позиція педагога-вихователя як ціннісно-смислова освіта стає не тільки основою, але й джерелом 
саморозвитку педагога, затвердження професійної свободи та гідності 

 
Таблиця А.6 

 
Сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту» у сучасній науці 
 

Автор, 
джерело Тлумачення 

Закон України «Про 
фізичну культуру і 
спорт» Національна 
доктрина розвитку 
фізичної культури і 
спорту [138], [232] 

Призначена готувати висококваліфікованих фахівців для навчальної, виховної та 
оздоровчої діяльності з різними групами населення.  

Т. Однолєток 
М. Лянной [249] 
 

З урахуванням змісту поняття «професійна підготовка», професійну підготовку 
майбутніх учителів фізичного виховання розглядатимемо як: 
– неперервний процес набуття студентами необхідного рівня освіченості (одержання 
знань, напрацювання вмінь і навичок, розвиток професійно і соціально значущих якостей, 
формування ціннісних орієнтацій і первинного досвіду діяльності, що забезпечує 
готовність до виконання трудових функцій); 
– створення науково-педагогічними працівниками й адміністрацією ВНЗ відповідного 
освітнього середовища та належних умов для цілеспрямованого формування і розвитку в 
майбутніх фахівців сукупності компетентностей, що визначають здатність до 
професійної діяльності; 
– результат освітнього процесу – професійну підготовленість випускників до фахової 
діяльності (професійну компетентність).  

Е. Ільїн  
[148] 

«Система вищої фізкультурної освіти стоїть перед фактом необхідності виходу за рамки 
того, що є традиційним у діяльності викладачів вишу, які працюють за навчальними 
програмами, не цілком задовольняє сучасним вимогам науки і життя. Прийшов час 
соціально-психологічного переосмислення системи викладання і пропонованих обсягів 
знань». 

Л.Сущенко [339] 
 

Під професійною підготовкою майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту  
розуміється як процес, який відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих 
навчальних закладів, спрямованих на формування протягом терміну навчання рівня 
професійної компетентності особистості, достатнього для організації фізичного 
виховання різних верств населення регіону й успішної праці в усіх ланках спортивного 
руху з урахуванням сучасних вимог ринку праці. 

О. Куц, М. 
Третьяков,  
І. Лапичак [181] 

 «…Підготовка висококваліфікованих фахівців посідає особливе місце в системі 
фізичного виховання. Вона є стрижнем і водночас визначальною умовою ефективного  
функціонування такої системи».  

Л. Сущенко [342] «Головним завданням вищого навчального закладу, який готує майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту, стає формування суб’єкта професійної діяльності, 
здатного підвищити свій фізичний потенціал, засвоїти знання з організації власної 
фізичної активності та суспільної фізкультурної практики. 

Е.Вільчковський [69] «Головна увага вищого педагогічного закладу має бути зосереджена на розвитку 
професійно-педагогічних здібностей, які передбачають вирішення таких завдань:  
повідомлення студентам певного кола інформації про професійно-значущі здібності 
фахівця фізичного виховання;  інформування студентів про шляхи та умови оволодіння 
основними компонентами педагогічних здібностей;  формування у студентів стійкого 
інтересу до розвитку особистих педагогічних здібностей та мотивованого напряму 
оволодіти можливими компонентами цих здібностей». 
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Л. Волков [74] 
 

Для правильної підготовки сучасного фахівця з фізичного виховання необхідно 
удосконалювати навчально-виховний процес, більше уваги приділяти формуванню 
організаторських якостей студентів, звертати першочергову увагу на оптимальний 
морально-психологічний клімат в навчальній групі. Також автор відмічає важливість 
участі студентів у науковій роботі, оскільки тоді у них йде більш швидкий процес 
накопичення знань, більш активно йде розвиток зацікавленості до вибраної професії, 
формується науково-професійна мобільність, значно краще відбувається адаптація до 
соціально-професійного середовища, успішніше відбувається засвоєння професійних 
ролей, краще засвоюються нові знання, підвищується ділова репутація.   

Д. Матущак [207] 
 

Одним з важливих шляхів удосконалення професійної підготовки випускників інститутів 
фізичної культури набуття ними організаторських вмінь, досягнення готовності до 
виконання різних елементів організаційної роботи в умовах подальшої професійної 
діяльності. 

В. Мартиненко [204]  Успішна професійна підготовка неможлива без процесу формування інформаційної 
культури майбутнього фахівця. Темпи розвитку соціуму, інтереси людей, потреби, що 
постійно змінюються, створюють передумови для фахівців сфери фізичної культури 
опановувати нові знання, новітні спортивні й оздоровчі технології. 

О. Куц [181] «…Підготовка висококваліфікованих фахівців посідає особливе місце в системі 
фізичного виховання. Вона є стрижнем і водночас визначальною умовою ефективного 
функціонування такої системи». 

 
Таблиця А.7 

 
Сутність поняття «ступенева система освіти» у сучасній науці 

 
Автор, 

джерело Тлумачення 
Рідей Н. М., 
Копілевич В. А., 
Наумовська О. І. та 
ін. [297] 

Професійна ступенева підготовка є підґрунтям освітньо-професійної самореалізації 
майбутнього спеціаліста і стає неперервним процесом перетворення студента у фахівця, 
крім того вимагає неперервного удосконалення науково-методичної майстерності 
викладача 

В.С. Леднев [185] 
 

Альтернативою існуючої раніше дискретної системи освіти висувається безперервна 
освіту як конструкція, відповідна потреба особистості в постійному накопиченні та 
оновленні знань з підвищенням освітнього рівня або ступеня кваліфікації та отриманні 
освіти для зміни сфери діяльності. Сенс безперервності полягає «в постійному 
задоволенні потреб особистості, що розвиваються, і суспільства в освіті, комплексній 
повноті, індивідуалізованій у часі, темпах і спрямованості; в наданні кожному 
можливостей реалізації власної системи отримання освіти». 

С.Батишев [44] 
 

«Система безперервної освіти повинна розглядатися як процес і результат розгортання 
конкретно-історичних потреб людини в освітніх послугах, які в тій чи іншій мірі 
забезпечують і реалізацію життєвих планів особистості, що розвивається, і поступальний 
розвиток самого суспільства. Створення гнучкої системи або сфери освітніх послуг 
означає виникнення умов, в яких освіта стає, перш за все, процесом задоволення освітніх 
потреб особистості, а не потреб держави в робочій силі певної кваліфікації».  

Н. Б. Кошкина [170] основні ознаки безперервної освіти: 
 - збільшення тривалості освітнього процесу на весь життєвий цикл; 
 - вертикальна і горизонтальна цілісність освітнього процесу; 
 - орієнтація на поступове формування і збагачення творчого потенціалу особистості. 

Енциклопедія освіти 
/ Акад. пед. наук 
України [128]  
 

У Енциклопедії освіти неперервна професійна освіта – це постiйний творчий розвиток і 
вдосконалення кожної людини протягом усього життя шляхом взаємодії мiж знаннями, 
що здобутi на початкових етапах освiти, i знаннями, здобутими на наступних етапах, а 
також взаємодії мiж теоретичними і практичними знаннями, значущість яких 
пiдтверджуються компетентнiстю в наступній професійній діяльності. Неперервна 
професійна освіта охоплює базову професійну і подальшу освiту й передбачає 
послiдовне поєднання навчальної і професійної дiяльностi в освiтнiх закладах, 
професійне самовдосконалення на рiзних життєвих етапах.  
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Енциклопедія освіти 
/ Акад. пед. наук 
України [128]   

Нинi неперервну професійну освіту дослiдники вiдносять до трьох об’єктів / суб’єктів:  
– до особистостi – людина навчається постiйно, без вiдносно тривалих перерв, 
навчається в закладах освiти або самостійно;  
– до освiтнiх програм – неперервнiсть в освітньому процесi визначається як 
характеристика включеностi особистостi в освiтнiй процес на всіх стадiях її розвитку та 
характеризує наступнiсть в освiтнiй дiяльності при переходi вiд одного її виду до іншого, 
вiд одного життєвого етапу людини до іншого;  
- до органiзаційної структури освiти – неперервнiсть у цьому випадку розглядає таку 
номенклатуру мережi освiтнiх установ та їх взаємозв’язок, якi з необхідністю i 
достатністю створюють простiр освiтнiх послуг, забезпечуючи взаємозв’язок i 
наступнiсть у змiстi освiтнiх програм, спрямованих на задоволення рiзних освiтнiх 
потреб, що виникають в окремому регiонi, а також у кожної людини  

Вища освіта України 
і Болонський процес: 
Навч. Посіб. [67] 
 

Ступневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
(характеристики, яка визначає ступінь сформованості знань, умінь та навичок особи, що 
надають здатність виконувати завдання та обов’язки певного рівня професійної 
діяльності ) на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. 

Національна 
доктрина розвитку 
освіти [233] 

Неперервна освіта в педагогіці трактується як цілеспрямоване засвоєння людиною знань, 
формування способів пізнання, досвіду творчої діяльності на протязі всього життя, як в 
навчальних закладах, так і шляхом самоосвіти. 

Л.Петерсон [275] 
 

Основними напрямками у вирішенні проблеми безперервності освіти, на думку Л.Г. 
Петерсона є: 
 1) організаційно-адміністративне, що розглядає безперервність як усунення 
адміністративних розривів між окремими ланками освіти; 
 2) змістовне, що розглядає безперервність як наступність змісту;  
3) діяльнісне, що розглядає безперервність, як інваріативність структури діяльності того, 
хто навчається, інваріативність технологій навчання 

Н.Щепеткова [382] 
 

Аналіз науково-педагогічної літератури (А.М. Новиков, Л.Г. Петерсон, Н.П. Макаркін, 
М.К. Рункова, В.Ф. Левін, В.Н. Ахренов, Л.І. Жарикова, Т. Леонтьєва, А.А. Смишляєв, 
О.Н. Инкин і ін.) і нормативно-правових документів в галузі освіти дозволив виділити 
ряд умов, реалізація яких буде сприяти ефективному розвитку безперервної освіти в 
системі «коледж-університет»: 
 - закріплення в державних нормативно-правових актах суті безперервної освіти і 
механізмів його реалізації; 
 взаємодія державних організацій освіти, що забезпечують функціонування систем вищої 
і середньої спеціальної освіти; 
 інтеграція навчально-методичних об’єднань в галузі вищої та середньої спеціальної 
педагогічної освіти; 
 єдність у виробленні та реалізації цілей і завдань на рівнях вищої і середньої спеціальної 
освіти;  
 розробка навчальних планів середньої спеціальної та вищої освіти на основі принципів 
цілісності і наступності; 
 спадкоємність освітніх програм різних рівнів професійної педагогічної освіти, створення 
«наскрізних» освітніх програм, коли «вихід» з однієї програми повинен природним 
чином зістиковуватися з «входом» в іншу; 
 спадкоємність освітніх технологій, форм організації освітнього процесу; 
 інформатизація освіти, активне використання технологій відкритої освіти;  
 орієнтація освіти на потреби особистості та суспільства; 
 врахування потреб ринку праці; 
 встановлення тісних зв’язків з організаціями-замовниками кадрів; 
 забезпечення можливості для учнів переходу на рівень вищої освіти за результатами 
контролю знань на «виході» з рівня середньої спеціальної освіти на конкурсних засадах; 
 реалізація системного підходу в безперервній освіті. 

В.Ахренов [11] 
 

підхід В.Н Ахренова, який, називаючи в якості основного принципу безперервної освіти 
наступність, виділяє структурну, змістовну і процесуальну наступність 

Н. Щепеткова [381] Система  безперервної освіти – цілісна сукупність взаємодіючих компонентів, 
спрямованих на всебічний розвиток особистості учня, що забезпечує спадкоємний 
взаємозв’язок всіх етапів досягнення мети освіти, що характеризується адаптивністю, 
гнучкістю і динамічністю. 
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Г. Демінський 
[119] 
 

Білоруський вчений до компонентів системи безперервної освіти відносить цілі, завдання, 
зміст освіти, технології, методи, форми організації навчання і зазначає, що безперервність 
освіти передбачає наявність послідовного і взаємозалежної ланцюга завдань протягом 
усього процесу навчання, а також зв’язок і узгодженість всіх компонентів системи освіти 
на кожної його ступені, що забезпечує спадкоємність всіх етапів. 

С.Сисоєва, 
Н.Батечко [316] 
 

Концепція неперервної професійної освіти ґрунтується на наступних фундаментальних 
принципах: 
- всезагальна професіоналізація молоді; 
- випереджувальний характер; 
-відповідність підготовки кадрів реальним суспільним потребам в них. 
Необхідність розвитку системи неперервної професійної освіти зумовлена потребами 
інформаційної економіки, прискоренням процесів відновлення знань в умовах 
інформаційно-технологічної революції. 
Система НПО повинна мати динамічний характер, гнучкість, еластичність, здатність до 
адаптації та із забезпеченням фундаментальності, послідовності, систематичності і 
наступності у всіх її ланках. 

  
Н. Кошкина [170] 
 

визначені основні вимоги не тільки реформування, а й створення якісно нової системи 
безперервної, багаторівневої професійної освіти: 
  - підготовка конкурентоспроможного працівника на внутрішньому і міжнародному ринку 
праці, професійно мобільного робітника, техніка, інженера; 
 орієнтація на вимоги світової комерційної системи і прогнозів розвитку науки, техніки, 
економіки; 
 розширення обсягу міжгалузевої, міжпрофесійної підготовки, підготовка за інтегрованими 
професіями; 
 зміни професійно-кваліфікаційної структури працюючих, зростання споживачів професій 
торгово-економічної сфери, зростання рівня освіти; 
  ліквідація обмежень для самовиявлення потенційних професійних можливостей 
особистості в соціальній та економічній сферах, а також у культурній та освітніх системах; 
 посилення соціального захисту особистості, населення шляхом підвищення його 
професіоналізму; 
 формування інформаційної (комп’ютерної) грамотності, додаткових знань, умінь, навичок, 
норм, цінностей (іноземні мови, ділове спілкування і т.ін.); 
 підвищення рівня загальної і професійної культури, формування нових ціннісних 
орієнтирів; 
  формування мотивації до праці, чітке визначення життєвих цілей; 
 придбання знань, умінь і навичок підприємницької діяльності та успішності 
життєдіяльності. 
Безперервність освіти забезпечує можливість багатовимірного руху особистості в 
освітньому просторі і створення оптимальних умов для такого руху.  

Р. Піонова [279] 
 

Безперервна освіта – соціально-педагогічна система «засобів, форм, способів придбання і 
поповнення знань, виховання і розвитку особистості, підвищення професійної 
майстерності протягом всьго життя людини» 

Б. Гершунський 
[89] 
  
 

Характеристики системи безперервної освіти зафіксовані у наступних категоріях: 
- цілісність, яка забезпечується рядом системоутворюючих соціально-педагогічних 
факторів, найважливіший з яких – направленість усіх ланок освіти на всебічний 
гармонійний розвиток освіти, створення умов для такого розвитку; 
- наступність усіх ланок освіти як інтегративна якість цілісності освіти; 
- прогностичність, що дозволяє передбачати наступні зміни у матеріальному та 
соціальному середовищі, у різних галузях науки, техніки, виробництва; 
- гнучкість і динамічність, тобто відмова від жорстких організаційних структур, 
варіативність, яка дозволяє реагувати на мінливі умови роботи навчальних закладів, тим 
самим реалізується положення про те, що система освіти постійно розвивається; 
- адаптивність, тобто функціонування у різних організаційних формах, внутрішня 
орієнтованість на задоволення запитів суспільства і особи. 

Економічна 
енциклопедія [127] 
 

В економічному словнику безперервну освіту визначено як процес зростання «освітнього 
(загального і професійного) потенціалу особистості упродовж усього життя, організаційно 
забезпечений системою державних і суспільних інститутів і відповідний до потреб 
особистості та суспільства».  
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Г. Холодний  
[364] 

Безперервність навчання – це не лише придбання нових знань про процеси, явища; 
з’ясування нових зв’язків між ними; придбання суми «пізнавальних» навичок, а воно 
трактується достатньо широко і має на увазі уміння інтегрувати отримані знання і творчо 
застосовувати їх у мінливих життєвих ситуаціях, у різних сферах життя суспільства. 

П. Давидов [112] Сучасними тенденціями розвитку безперервної освіти є процеси диверсифікації та 
інтернаціоналізації освіти. 
Диверсифікація пов’язана з організацією нових освітніх установ, з додаванням освітніх 
функцій суспільним установам, 
Інтернаціоналізація освіти, спрямована на зближення національних систем, знаходження і 
розвиток у них загальних універсальних концептів і компонентів, тих спільних підстав, які 
складають основу різноманітності національних культур, сприяючи тим самим їх  
взаємозбагаченню. 

 
Таблиця А.8 

 
Сутність поняття «ступенева освіта» в комплексі «коледж-університет» у сучасній 

науці 
Автор, 

джерело Тлумачення 
Н.Денисова [120] 
 

Тенденції розвитку комплексу “коледж-університет” у системі безперервної освіти 
України: 
- ініціювання до об’єднання зусиль вищих педагогічних навчальних закладів різних 
рівнів акредитації з метою уникнення дублювання напрямів, спеціальностей, збереження 
належної матеріально-технічної бази в умовах загального реформування і становлення 
національної освітньої системи; 
- нормативне забезпечення діяльності багатопрофільних навчально-науково-виробничих, 
навчальних комплексів як однієї з форм інтеграції різних рівнів освіти; узгодження 
категорійного апарату; 
- активізація роботи навчально-наукових комплексів педагогічного спрямування щодо 
поширення ступеневої освіти; приведення у відповідність особистісних потреб із 
запитами ринку праці та реальними бюджетними можливостями регіонів; 
- раціоналізація навчально-методичної бази: поширення інтегрованих навчальних планів 
та програм психолого-педагогічної підготовки за різними освітніми кваліфікаціями, 
поліпшення кадрового складу викладачів та студентського контингенту, упровадження 
модульного навчання та кредитно-рейтингової системи оцінювання знань студентів.  

Положення про 
навчальний та 
навчально-науково-
виробничий 
комплекси/ 
Інформаційний 
збірник Міністерства 
освіти України 
[281] 
 

Згідно з Положенням про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси 
комплекс як соціально-педагогічний інститут забезпечує ряд функцій: 
- координацію спільної діяльності навчально-виховних закладів підприємств, організацій 
та установ з реалізації освітніх завдань; 
- упровадження системи ступеневої неперервної підготовки фахівців за наскрізними 
навчальними планами і програмами; 
- ефективне й раціональне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-
методичної, лабораторної і виробничої бази, соціальної інфраструктури; 
- апробацію та використання результатів наукових досліджень, зв’язок науки, освітньої 
практики і виробництва.  

Н.Денисова [120] 
 

Специфічні принципи діяльності комплексу “коледж-університет” з психолого-
педагогічної підготовки вчителів: демократичного об’єднання й управління навчально-
науковим комплексом; неперервності, ступеневості, поліструктурності й цілісності 
психолого-педагогічної підготовки учительських кадрів; інтегративності; кооперації та 
асоціації навчальних закладів спорідненого профілю; регіональності; випереджувального 
характеру психолого-педагогічної підготовки. Шляхи реалізації зазначених принципів 
конкретизують особливості структури, змісту, організаційних форм і методів психолого-
педагогічної підготовки вчителів в умовах комплексу “коледж-університет” в Україні. 

Н.Щепеткова [381] 
 

Система безперервної освіти «коледж-університет» включає відносно автономні 
спадкоємні підсистеми-рівні професійної освіти, об’єднані загальною метою підготовки 
висококваліфікованого спеціаліста, які функціонують как єдина цілісна система у 
інтересах особи, суспільства. 
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Н.Денисова [120] 
 

тенденції розвитку комплексу “коледж-університет” у системі безперервної освіти 
України: 
- ініціювання до об’єднання зусиль вищих педагогічних навчальних закладів різних 
рівнів акредитації з метою уникнення дублювання напрямів, спеціальностей, збереження 
належної матеріально-технічної бази в умовах загального реформування і становлення 
національної освітньої системи; 
- нормативне забезпечення діяльності багатопрофільних навчально-науково-виробничих, 
навчальних комплексів як однієї з форм інтеграції різних рівнів освіти; узгодження 
категорійного апарату; 
- активізація роботи навчально-наукових комплексів педагогічного спрямування щодо 
поширення ступеневої освіти; приведення у відповідність особистісних потреб із 
запитами ринку праці та реальними бюджетними можливостями регіонів; 
- раціоналізація навчально-методичної бази: поширення інтегрованих навчальних планів 
та програм психолого-педагогічної підготовки за різними освітніми кваліфікаціями, 
поліпшення кадрового складу викладачів та студентського контингенту, упровадження 
модульного навчання та кредитно-рейтингової системи оцінювання знань студентів.  

 
Таблиця А.9 

 
Сутність поняття «наступність» у сучасній науці 

 
Автор, 

джерело 
Тлумачення 

Є. Баллер 
 [39, с. 15-16] 
 

«Наступність – це зв'язок між різними етапами або ступенями розвитку як буття, так і 
пізнання, сутність якого полягає в збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих 
сторін його організації при зміні цілого як системи, тобто при переході його з одного стану в 
інший. Пов'язуючи дане з минулим і майбутнім, спадкоємність тим самим забезпечує 
стійкість цілого .. Наступність виступає як одна з найбільш істотних сторін закону 
заперечення заперечення, що виявляється в природі, суспільстві і мисленні як об'єктивний 
необхідний зв'язок між новим і старим в процесі розвитку».  

Ш. Ганелін 
 [84, с. 5-21] 
 

Наступність – це дидактичний принцип в тісному і нерозривному зв'язку з принципом 
систематичності і послідовності. Так як принцип систематичності і послідовності виступає не 
як щось застигле і незмінне, а як принцип, який в процесі прогресивного розвитку науки, 
процесів її інтеграції і диференціації збагачується новим змістом, то і дидактичний принцип 
наступності у навчанні також розвивається і збагачується новим змістом. 

Б. Ананьєв 
 [5, с. 23-25] 

Наступність – це здійснення внутрішніх взаємозв'язків засвоюваних знань в свідомості учнів, 
їх систематизація і застосування в різноманітних умовах навчання і життя. 

В. Давидов 
 [112, с. 64-90] 

Наступність – це збереження у всякому викладанні зв'язку, але це повинен бути зв'язок якісно 
різних стадій навчання - як за змістом, так і за способами його піднесення дітям. 

А. Сманцер 
 [327, с. 16] 
 

Чотири рівні наступності (наступність як методологічна закономірність розвитку людини в 
системі безперервної освіти; наступність як загальнопедагогічний принцип; наступність як 
дидактичний принцип; наступність як приватно-методичний принцип). 
Наступність у процесі навчання встановлює зв'язок між старим і новим у розвитку 
особистості, забезпечує послідовний перехід кількісних змін у якісні: оновлення минулого 
досвіду, знань, їх переосмислення і розвиток у всіх сферах життя і діяльності школярів і 
студентів, з неминучою зміною міри кожного ступеня навчання. 

А. Люблінська 
[195, с.3-23] 

Наступність складається з «такій послідовності освітньо-виховної роботи, де на кожному 
наступному етапі триває закріплення, розширення, ускладнення і поглиблення тих знань, 
умінь і навичок, які склали зміст навчальної діяльності на попередньому етапі» 

Ю. Кустов [176, 
с. 68; Ошибка! 
Источник 
ссылки не 
найден., с. 8], 
 

«Наступність – це категорія дидактики, що відображає закономірності перебудови структури 
змісту навчального матеріалу та оптимізації методів навчання, спрямованих на подолання 
суперечностей лінійно-дискретного характеру процесу навчання залежно від цілей навчання, 
розвитку та виховання учнів» 
«Здійснення наступності дозволяє надати навчально-виховному процесу динамічний, 
перспективний характер, взаємно активізує діяльність викладача і учня, що виключає 
паралелізм, дублювання і забезпечує взаємозв'язок у змісті, в методах, в прийомах вивчення 
матеріалу всіх етапів, ступенів і складових частин навчання» 
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О.Мороз 
 [223, с. 24] 

«Наступність – це загальнопедагогічний принцип‚ який по відношенню до навчання потребує 
постійного забезпечення нерозривного зв’язку між окремими сторонами‚ частинами‚ етапами 
і ступенями навчання та усередині них; розширення і поглиблення знань, набутих на 
попередніх етапах навчання; перетворення окремих уявлень і понять в струнку систему 
знань, вмінь і навичок, поступово-висхідного (виткоподібного) характеру розгортання усього 
навчального процесу у відповідності зі змістом‚ формами і методами роботи при 
обов’язковому обліку якісних змін‚ які відбуваються в особистості учнів і студентів» 

М. Вашуленко 
[62] 

Наступність передбачає взаємозв’язок та узгодженість у змісті, організаційно-методичному 
забезпеченні навчального процесу на різних етапах і щаблях навчання; забезпечує реалізацію 
інших дидактичних принципів; установлює зв’язки між новими й раніше здобутими 
знаннями як елементами цілісної системи; забезпечує їх розвиток і осмислення на новому, 
вищому рівні; сприяє підготовці учнів до опанування нових, складніших знань і вмінь у 
майбутньому; налагоджує зв’язки між знаннями, які повідомляються на одному уроці, у 
різних темах курсу, між навчальним матеріалом різних предметів; вказує на недоцільність 
затримання учнів на попередньому рівні навчання, конструктивніше відновлювати раніше 
вивчене в процесі наступної роботи над новим матеріалом; здійснює послідовний зв’язок у 
роботі окремих класів і шкільних щаблів завдяки застосуванню таких засобів, як узгодження 
програм, підручників, навчальних посібників, повторення навчального матеріалу і т. ін. 

С. Гончаренко 
[98, с. 227] 
 

Наступність у навчанні як послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, 
зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Здійснюється при 
переході від одного уроку до наступного, від одного року навчання до наступного. 
«Наступність – багатомірне, багатоаспектне педагогічне явище. Його слід розглядати, по-
перше, як закономірність психічного і фізичного розвитку дитини; по-друге, як умову 
реалізації безперервної освіти; по-третє, як принцип навчання та виховання. Крім того, 
наступність може тлумачитись і як один із складових компонентів теоретичних засад 
педагогічних систем, і як концептуальний підхід до вирішення освітньо-виховних завдань». 

М. Кондаков 
[172, с. 229] 

Поняття «наступність» розкривається як «зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, 
суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються 
на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів». 

Національна 
доктрина 
розвитку освіти 
України у XXI 
столітті [232] 

Наступність у навчанні полягає у встановленні необхідного зв’язку і правильного 
співвідношення між частинами навчального предмета на різних ступенях його вивчення. 
Поняття наступності характеризує також вимоги, які пред’являються до знань і умінь на 
кожному етапі навчання, форм, методів і прийомів, пояснення нового навчального матеріалу 
і до всієї наступної роботи з його засвоєння. 

А. Батаршев 
 [43, с. 22] 

«...По-перше, наступність у навчальному пізнанні реалізується у процесі здійснення 
неперервних міжпредметних та міжциклових зв’язків; по-друге, наступність навчання 
передбачає неперервність навчального пізнання, як необхідну умову виникнення нового 
знання». 

І.Чічканова 
 [372, с. 43] 

Наступність – це послідовне розгортання вузівського педагогічного процесу у зв’язку з 
педагогічним процесом у педагогічному коледжі з метою формування випускника 
педагогічного коледжу як суб’єкта вузівської освіти, послідовне і поглиблене розгортання 
отриманих знань і сформованих умінь, систематичний і цілеспрямований розвиток 
професійних якостей майбутнього вчителя. 

З. Мукашев 
 [224, с. 3] 
 

«...Розуміння наступності в найзагальніших рисах полягає в тому, що при просуванні від 
простого до складного відбувається процес передачі певних матеріальних і духовних 
цінностей, вирішується протиріччя, яке у тому, що досягнутий рівень розвитку зберігається 
шляхом його змін». 

С. Годник 
 [94, с. 14-15, 
с. 29, с. 52] 

Найважливішими особливостями проблеми наступності навчання є: 
різнохарактерність (обумовлена необхідністю її здійснення на різних педагогічних 
«стадіях»); багатоаспектність (соціально-економічні, психологічні, дидактико-методичні, 
педагогічні та ін. аспекти); багатофакторність (досліджуються характер загальноосвітньої 
підготовки, ступінь професійної орієнтованості учнів і т.ін.) «наступність навчальних 
закладів виступає як цементуючий принцип системи народної освіти». 
«...Наступність здійснюється також в єдності з перспективністю в педагогічній роботі. 
Перспективне продовження, реалізація педагогічних завдань неможлива без наступності». 

А.Зеленков  
[144, с.21] 

«Наступність – це філософське поняття для відображення найважливішого типу зв'язків між 
різними якісними станами реальності, що розвивається, сутність якої полягає в єдності 
збереження, відтворення та модифікації граничного стану з заперечувальної системи». 
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В. Мадзігон  
[196, с.11] 

Наступність як «такий загальнопедагогічний принцип, на основі якого здійснюються 
двосторонні поліструктурні зв'язки між відповідними дидактичними об'єктами і 
забезпечується навчальний процес в чіткій поступально висхідній системності з урахуванням 
оптимальних результатів розвитку здібностей учнів». 

М.Махмутов 
[208, с.7] 

Принцип наступності в навчанні знаходить свій вияв у такому: «а) в подальшому розвитку в 
учнів всього позитивного, що закладено на попередніх щаблях виховання та навчання; б) в 
забезпеченні системності знань і подальшого розвитку змісту, форм і методів ефективної 
професійно-технічної освіти; в) у випереджаючому вихованні і навчанні учнів, що 
призводить до розвитку в майбутньому; г) у випереджаючому використанні змісту, методів і 
форм навчання, які сприяють вдосконаленню особистості». 

Р. Овезов  
[247, с. 2] 

«Інтегративна відповідність системи нероздільної освіти, що забезпечує досягнення 
поступальності, взаємозалежності процесу морального розвитку учнів у молодшому, 
середньому та старшому шкільному віці» 

К. Делікатний 
[117, с. 5] 

«Зв’язок минулого, сучасного та майбутнього, що дозволяє поєднувати нові форми і способи 
діяльності зі старими, здійснювати заміну їх більш досконалими, знаходити нові методи та 
засоби» 

І. Козловська , 
А. Литвин [164, 
с. 182] 

«Педагогічна сутність поняття «наступність» полягає в тому, що вона передбачає такі 
співвідношення між цілями, змістом, методами, засобами, організаційними формами 
навчання на послідовних етапах професійної підготовки, які дають змогу будувати кожний 
новий етап на базі минулого досвіду і, таким чином, полегшують адаптацію особистості до 
нових умов навчання» 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Результати порівняльного аналізу систем вищої освіти 
деяких зарубіжних країн та України 

 
Країна Особливість системи 

вищої освіти 
Забезпечення 
наступності в 
системі вищої 
освіти 

Спільні риси у 
системах вищої 
освіти  
зарубіжних країн 
і України 

Відмінні риси у системах 
вищої освіти зарубіжних 
країн і України 

Польща Ступені вищої освіти: 
– І  ступінь: бакалаврат 
(180-240 кредитів, 3-4 
роки навчання); 
– ІІ ступінь: 
магістратура (90-120 
кредитів, 1,5-2 роки); 
– спеціалітет (270-360 
кредитів, 5-6 років); 
– ІІІ ступінь: 
докторантура (4 роки); 
– післядипломна освіта. 

– в Україні до системи вищої 
освіти ще входить 
аспірантура; 
– навчання в бакалавраті в 
Україні триває 4 роки, у 
Польщі – 3-3,5 роки; 
– поруч з обов’язковими 
польський студент сам може 
обирати дисципліни для 
вивчення серед предметів на 
вибір; 
– усі дисципліни у польських 
закладах освіти діляться на 
семінари та лекції. Студенти 
складають семінари до сесії, а 
лекції – під час сесії; 
– наукову роботу польські 
студенти починають писати з 
1 курсу: на початку навчання 
студент може обрати собі 
керівника, який буде 
допомагати у роботі та з 
вибором літератури. Наукова 
робота захищається 
наприкінці навчання. 

Чехія Ступені професійної 
освіти: 
– середні професійні 
школи; 
– середні спеціальні 
училища; 
– вища і післядипломна 
освіта. 
Академічні рівні:  
– бакалаврат (3-4 роки);  
– магістратура (2-3 
роки); 
– докторантура. 

Кожний 
наступний 
ступень вищої 
освіти базується 
на засвоєнні 
(після отримання 
відповідного 
диплому) 
попереднього 
ступеню. 

1) Підписання 
декларації щодо 
створення 
єдиного 
Європейського 
простору для 
вищої освіти у м. 
Болонья 1999 р 
2) 
Багатоступенева 
система навчання 

– у Чехії бакалаври не мають 
права викладати у школі; 
– однією з умов вступу на 
спортивні спеціальності в 
Чехії є здача тесту на 
здатність логічно мислити. 

Франція Можна отримати такі 
дипломи про вищу 
освіту:  
– лісанс (бакалавр) (3 
роки навчання); 
– майстер 1 (1 рік після 
лісанс); 
– майстер 2 (магістр); 
– доктор наук (3 роки). 
Поява освітніх структур 
нового типу – науково-
освітні кластери. 

Професійна освіта 
заснована на 
фундаменті 
державних 
гарантій рівності 
можливостей і 
відкритого 
доступу до всіх 
освітніх рівнів, 
безперервності та 
наступності. 

 – випускникам коледжів у 
Франції присвоюється 
ступінь бакалавра, в Україні – 
молодшого бакалавра; 
– вища освіта у Франції є 
безкоштовною, в Україні – 
змішана система; 
– у Франції на ІІ курсі на 
практику відводиться по 3-4 
дні на тиждень, в Україні 
значно менше. 
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– у Швейцарії ступінь 
бакалавра можна отримати і в 
коледжах; 
– у Швейцарії велика частка 
дисциплін включається за 
вибором магістрантів. 

Швейцарія Навчальні цикли:  
– бакалаврат (180 
кредитів, 3 роки 
навчання); 
– магістратура (90-120 
кредитів, 1,5-2 роки); 
– докторантура 
(встановлюється 
кожним університетом). 

Національна 
система освіти 
заснована на 
принципі 
наступності. 
Кожен 
наступний етап 
спирається на 
попередній. 

 

Німеччина Етапи підготовки 
фахівців: 
– освіта в університеті; 
– референаріат (2 роки). 
Рівні вищої освіти:  
– бакалаврат (3 роки); 
– магістратура (1-2 
роки); 
– докторантура. 

Освітні 
реформи, що 
усувають 
проблемність 
вступу в 
гімназії та 
заклади вищої 
освіти, що 
свідчить про 
прагнення до 
забезпечення 
наступності між 
різними 
ступенями 
освіти 

– у Німеччині передбачено 
трирічне стажування, що 
завершується педагогічним 
іспитом. 

Великобритані
я 

Види освітніх установ: 
– університети; 
– коледжі; 
– вищі школи.  
Ступені вищої освіти: 
– бакалаврат (2-4 роки); 
– магістратура (1-2 
роки); 
– докторантура (2 роки); 
– наукові дослідження. 

Одними з 
ключових 
характеристик 
системи освіти є 
взаємозв'язок та 
наступність між 
курсами, на 
різних ступенях 
навчання і при 
виборі форм і 
методів. 

 

– студенти англійських 
коледжів на останніх курсах 
дві третини навчального часу 
проводять на базі практики; 
– магістрам Великобританії 
необхідно захистити 
дисертацію. 

США Вища освіта 
представлена:  
– коледжами; 
– університетами. 
Ступені вищої освіти: 
– бакалавр (4 роки); 
– магістр (2-3 роки); 
– доктор філософії 
(педагогіки) (3 роки та 
більше). 

Відмічається 
спадкоємність 
різних рівнів 
вищої освіти, 
яка є багато-
ступеневою. 

Багато-
ступенева 
система 
навчання 

– у США в коледжах 
практика передбачена на всіх 
курсах, в університетах – 14 
тижнів педагогічної практики 
та однорічне стажування за 
місцем роботи; 
– високий ступінь 
індивідуалізації і 
диференціації навчання – у 
американських студентів є 
можливість самостійно 
складати навчальний план, 
визначати навчальне 
навантаження на семестр, 
обирати курси. 
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Навчальний план. Рівень підготовки – бакалавр 
Галузь знань – 01 Освіта. Спеціальність – 017 Фізична культура і спорт. 
Освітня програма – Фізичне виховання. Форма навчання – денна. 
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Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста 
Галузь знань – 01 Освіта. Спеціальність – 0102 Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. Освітня програма – фізичне виховання. Денна форма навчання 
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Додаток Г 
Навчальні програми  

 
Додаток Г1 

Навчальні програми 2016-2017 н.р. 
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Додаток Г2 
Навчальні програми 2019-2020 н.р. 
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Додаток Д 
 

Опитувальник визначення рівня теоретичної підготовки студентів  
Анатомія людини 
1. Скелет грудної клітки включає: 
а) 12 пар ребер; 
б) 2 ключиці; 
в) 2 ребра, 2 ключиці, 2 лопатки; 
г)  грудні хребці. 
2. До м'язів плечового пояса належать: 
а) двоголовий м'яз плеча, плечовий м'яз, дзьобо-плечовий м'яз; 
б) триголовий м'яз плеча, ліктьовий м'яз; 
в) дельтоподібний м'яз, надостьовий, підостьовий, малий круглий м'яз, великий круглий м'яз, 

підлопатковий; 
г) б+в. 
3. Який відросток проводить імпульс від тіла нервової клітини до інших клітин: 
а) аксон; 
б) дендрит; 
в) нейробласт; 
г) рецептор. 
 
Гімнастика з методиками викладання 
1. Який термін ЗРВ прийнято не називати: 
а) рука – при рухах руками; 
б) нога – при рухах ногами; 
в) випад – при випаді; 
г) нахил – при нахилі головою. 
2. Класифікація стройових вправ:  
а) шеренга, колона; 
б) пересування, шикування, фігурне марширування; 
в) перешикування з рухом колон у прямих напрямах, перешикування в русі та на місці; 
г) шикування та перешикування, стройові прийоми, пересування, розмикання і змикання. 
3. Дистанція це:  
а) відстань між учнями у глибину (у колоні); 
б) відстань між учнями у шерензі (по фронту);  
в) дистанція між учнями у ширину; 
г) відстань між у учнями в ряду. 
 
Теорія та методика фізичного виховання 
1. Вкажіть, яке поняття (термін) підкреслює прикладну спрямованість фізичного виховання до 

трудової або іншої діяльності: 
а) фізична підготовка; 
б) фізична досконалість; 
в) фізична культура; 
г) фізичний стан. 
2. Який із принципів навчання зобов’язує будувати фізичне виховання так, щоб ефект чергового 

заняття нашаровувався на «слід» попереднього: 
а) принцип доступності; 
б) принцип систематичності; 
в) принцип наочності; 
г) принцип динамічності. 
3. Фізичні якості – це: 
а) індивідуальні особливості, що визначають рівень рухових можливостей людини; 
б) природжені (успадковані генетично)  морфофункціональні якості, завдяки яким можлива фізична 

активність людини, що повністю проявляється в доцільній руховій діяльності; 
в) комплекс різних проявів людини в певній руховій діяльності; 
г) комплекс здібностей того, хто займається фізичною культурою і спортом, виражених у конкретних 

результатах. 
 
Біохімія 
1. Ферменти – це: 
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а) каталізатори; 
б) вітаміни; 
в) регулятори; 
г) рецептори. 
2. Загальний шлях катаболізму білків, ліпідів та вуглеводів включає: 
а) орнітіновий цикл створення сечовини; 
б) цикл Кребса; 
в) глюконеогенез; 
г) пентозо-фосфатний шлях окиснення глюкози. 
3. Гліколіз слугує основним джерелом енергії в клітинах: 
а) міокарда; 
б) еритроцитах; 
в) печінки; 
г) кори нирок. 
 
Фізіологія людини 
1. Яка група крові є універсальним донором: 
а) I,II, III; 
б) II, III, IV; 
в) I; 
г) IV. 
2. Як називається різниця тиску між максимальним і мінімальним: 
а) систолічний тиск; 
б) діастолічний тиск; 
в) пульсовий тиск; 
г) середній тиск. 
3. Що називається хвилинним об’ємом дихання: 
а) об’єм повітря, що вдихається або видихається в 1 хвилину; 
б) об’єм повітря, що знаходиться у легенях в кінці спокійного видиху; 
в) максимальна кількість повітря, що може знаходитися в легенях; 
г) об’єм повітря, що знаходиться в легенях після максимально глибокого видиху. 
 
Спортивна метрологія 
1. Відтворюваність результатів тесту при його повторенні через певний час в однакових умовах – це: 
а) стабільність; 
б) діагностичність; 
в) інформативність; 
г) надійність. 
2. Для чого робиться оцінка по критерію t-Стьюдента: 
а) щоб визначити, чи достовірно відрізняються результати одних досліджень від інших; 
б) щоб розрахувати середнє арифметичне; 
в) щоб розрахувати похибку результатів; 
г) щоб розрахувати помилку середньої арифметичної. 
3. Вибірка – це: 
а) група людей; 
б) сукупність контрольних тестів; 
в) сукупність елементів дослідження, що безпосередньо буде вивчатися; 
г) варіант оцінювання. 
 
Баскетбол з методиками викладання 
1. Що входить до техніки пересувань у нападі в баскетболі: 
а) ведення, ловля, передача, кидок; 
б) ходьба, біг, стрибки, зупинки, повороти; 
в) фінти; 
г) ведення з різною висотою відскоку. 
2. Який жест судді означає подвійне ведення у баскетболі: 
а) оберти кулаками; 
б) підняті вгору кулаки; 
в) почергове опускання та піднімання кистей (долоні вниз); 
г) вказування пальцем на ногу. 
3. Скільки триває гра в баскетбол: 
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А) 4 чверті по 10-12 хв; 
Б) 2 чверті по 15 хв; 
В) 4 чверті по 15 хв; 
Г) 2 чверті по 20 хв. 
 
Волейбол з методиками викладання 
1. Скільки триває гра у волейбол: 
а) 3 партії по 15 хв; 
б) немає обмежень у часі ; 
а) 5 партій по 15 хв; 
г) 90 хв. 
2. Який гравець у волейбол не може бути капітаном команди: 
а) ліберо; 
б) догравальник; 
в) зв’язуючий; 
г) діагональний. 
3. Який жест судді означає спірний м'яч у волейболі: 
а) перехрещення передпліч перед грудьми; 
б) підняті вгору кулаки; 
в) підняті вгору кулаки з відставленими великими пальцями на обох руках; 
г) піднятий вгору кулак з відставленим великим пальцем. 
 
Плавання з методиками викладання 
1. Яка фаза роботи ніг називається опорною при плаванні кролем на груддях: 
а) при русі ноги вниз; 
б) при русі ноги вгору; 
в) при русі ноги вгору і вниз; 
г) при русі ноги вгору і вниз, включаючи паузу. 
2. До якої групи видів спорту відноситься плавання: 
а) циклічні; 
б) ациклічні; 
в) змішані; 
г) повторно-інтервальні. 
3. Який із вказаних способів плавання відноситься до прикладного способу: 
а) на боку; 
б) брас на спині; 
в) брас; 
г) усі вищеперераховані. 
  
Легка атлетика з методиками викладання 
1. Які види не включає легка атлетика: 
а) ходьбу і біг; 
б) багатоборства; 
в) стрибки і метання; 
г) опорні стрибки. 
2. З яких фаз складається стрибок у довжину з розбігу: 
а) підготовка до відштовхування, відштовхування, приземлення; 
б) відштовхування, політ, приземлення;  
в) розбіг, відштовхування, приземлення; 
г) розбіг, відштовхування, політ, приземлення. 
3. Характерними рисами спортивної ходьби є: 
а) повне випрямлення опорної ноги під час проходження моменту вертикалі; 
б) постійний контакт з ґрунтом; 
в) обертання тазу навколо вертикальної вісі; 
г) усе вище перераховане. 
 
Історія фізичної культури 
1. Тривалість олімпійського року: 
а) 1 рік; 
б) 2 роки; 
в) 3 роки; 



 314 

Продовження додатку Д 
г) 4 роки. 
2. «Елланодики» – це: 
а) судді олімпійських змагань; 
б) раби; 
в) учасники олімпійських змагань; 
г) глядачі. 
 
3. Рік відновлення олімпійських ігор 
а) 1800; 
б) 1892; 
в) 1896; 
г) 1900. 
 
Організація масової фізичної культури 
1. Діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової 

активності людей під час їхнього дозвілля з метою зміцнення здоров'я, називають: 
а) фізична культура; 
б) спорт; 
в) фізкультурний рух; 
г) масовий спорт. 
2. Способи проведення спортивних змагань: 
а) зовнішні, внутрішні, міжнародні; 
б) відкриті та закриті, очні та заочні, одноразові та традиційні, одноденні та багатоденні, офіційні та 

товариські; 
в) прямі, колові, з вибуванням, змішані; 
г) для чоловіків та жінок. 
3. Планування поділяється на: 
а) перспективне та календарне; 
б) перспективне та щоденне; 
в) щомісячне та щорічне; 
г) щоденне та щомісячне. 
 
Рухливі та національні ігри з методиками викладання 
1. Що характерно для рухливої гри: 
а) творчі активні рухові дії, мотивовані її сюжетом; 
б) розвиток духовних сил; 
в) активна рухова діяльність без відпочинку; 
г) активні рухові дії без правил. 
2. Як дозувати навантаження на заняттях з рухливих ігор: 
а) проводити не більше п’яти ігор за заняття; 
б) слідкувати за ознаками втоми та самопочуттям учнів, чергувати інтенсивність; 
в) проводити якісну розминку та заминку; 
г) виключити ігри високої інтенсивності. 
3. Перелічіть складові структури рухливої гри: 
а) ігровий процес, ролі, ігрові дії, сюжет (за наявності), правила; 
б) сюжет, правила; 
в) вибір капітанів, підготовка місця проведення, зміст, правила; 
г) розподіл ролей, опис гри, правила. 
 
Спортивне орієнтування 
1. Що позначає в легендах трикутник в кружечку: 
а) камінь; 
б) групу дерев; 
в) колодязь; 
г) вогнище. 
2. Які існують способи пересування під час змагань зі спортивного орієнтування: 
а) на лижах; 
б) бігом; 
в) на велосипедах; 
г) усі вищеперераховані. 
3. Спортивне орієнтування – це: 
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а) вид спорту, в якому учасники долають дистанцію незалежно один від одного; 
б) вид спорту, суть якого полягає в орієнтуванні на місцевості за допомогою карти та компаса та 

найшвидшого знаходження заданих контрольних пунктів; 
в) вид фізичної активності, що полягає у подоланні заданої дистанції; 
г) вид фізичної активності, що полягає у проходженні маршруту за допомогою топографічної карти. 
 
 
Туризм з методиками викладання 
1. Що таке бівуак: 
а) учасник групи, що йде останнім в походній групі; 
б) день в поході, що призначений для відпочинку; 
в) місце розташування туристської групи  для ночівлі або відпочинку; 
г) елемент туристського спорядження. 
2. Протяжність маршруту – це: 
а) відстань між пунктами; 
б) мінімальний час, що необхідний для проходження маршруту; 
в) це довжина активної частини маршруту; 
г) висота над рівнем моря. 
3. Яка особливість спелеотуризму: 
а) проходження за маршрутом передбачає сплав по річках; 
б) проходження за маршрутом передбачає відвідування печер та підземних порожнин; 
в) маршрут складений в умовах високогір'я; 
г) пересування відбувається на лижах. 
 
Профілактика спортивного травматизму 
1. До зовнішніх причин спортивного травматизму відноситься: 
а) умови тренувального середовища; 
б) стан обладнання, інвентарю, спортивних споруд; 
в) режим роботи і відпочинку; 
г) усі вищеперераховані. 
2. До внутрішніх причин спортивного травматизму відноситься: 
а) вік, стать, зросто-вагові параметри спортсмена; 
б) організація і суддівство завдань; 
в) тренувальні засоби; 
г) усі вищеперераховані. 
3. Якого виду травми не існує: 
а) струс; 
б) вивих; 
в) садно; 
г) розлад 
 
Національні види боротьби 
1. За правилами якого виду боротьби дозволяється виконувати підніжки, зачепи, підсічки, захвати, 

кидки: 
а) греко-римська боротьба; 
б) вільна боротьба; 
в) самбо; 
г) дзюдо. 
2. Як дослівно перекладається термін «дзюдо»: 
а) твердо; 
б) м'який шлях; 
в) бій; 
г) міць. 
3. Який вид боротьби мав назви «французька», «класична»: 
а) греко-римська боротьба; 
б) вільна боротьба; 
в) самбо; 
г) дзюдо. 
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Н. Іполітова [89] + + +                          
М. Шик [214, 
с.13] 

   + + +                       

С. Волкова [44, 
с. 1] 

      + + +                    

О. Тимошенко 
[198, с. 257] 

 +   +     +                   

С. Ігнатенко [88, 
с. 15] 

 +   +      + + +                

Ю. Коваленко 
[93, с. 12] 

+ +   +     +    +               

О. Шапран [213, 
с. 11-12] 

      +        + + +            

Р. Маслюк [118, 
с. 51] 

 +   +     +                   

М. Савельєв 
[173, с. 118] 

                 + + + +        

Н. Пахаренко,  
І. Зольнікова 
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Г. Єльнікова     + +     +  +         +       
Д. Костюк  +   +     +             + +     
Л. Кідіна +    +     +                   
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Дисципліни основної профільної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту у коледжі 

 
№ Дисципліна Обсяг годин 
1 Анатомія людини  144 год. 

2 Фізіологія людини 162 год. 

3 Основи біомеханіки та біомеханічного аналізу 54 год. 

4 Біохімія 144 год. 

5 Гігієна та гігієна фізичних вправ  72 год. 

6 Психологія 108 год. 

7 Педагогіка  108 год. 

8 Масаж  108 год. 

9 Історія фізичної культури 90 год. 

10 Вступ до спеціальності 54 год. 

11 Теорія і методика фізичного виховання 234 год. 

12 Теорія і методика гімнастики 198 год. 

13 Теорія і методика спортивних та рухливих ігор 198 год. 

14 Теорія і методика легкої атлетики 198 год. 

15 Теорія і методика плавання 180 год. 

16 Аеробіка 126 год. 

17 Туризм та спортивне орієнтування 90 год. 

18 Теорія і методика атлетизму 54 год. 

19 Теорія і методика спортивних двобоїв 54 год. 

20 Спортивно-педагогічне вдосконалення 234 год. 

21 Спортивна метрологія 126 год. 

22 Інформатика та комп`ютерна техніка 54 год. 

23 Основи валеології 90 год. 

24 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці  90 год. 

25 курсова робота з фізіології людини  36 год. 

26 пропедевтична (ознайомча) практика  54 год. 

27 педагогічна практика  270 год. 

28 практика за профілем роботи  108 год. 
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Дисципліни основної профільної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту на І-ІІ курсах університету 

 
№ Дисципліна  Обсяг годин 
1 Анатомія людини 180 год. 

2 Вступ до спеціальності та інформаційна культура студента 120 год. 

3 Гімнастика з методиками викладання 120 год. 

4 Спортивно-педагогічне вдосконалення 90год. 

5 Біохімія 150 год. 

6 Спортивна метрологія 150 год. 

7 Фізіологія людини 120 год. 

8 Теорія та методика фізичного виховання 270 год. 

9 Плавання з методиками викладання 150 год. 

10 Легка атлетика з методиками викладання 150 год. 

11 Основи валеології 150 год. 

12 Історія фізичної культури і спорту 120 год. 

13 Організація масової фізичної культури 150 год. 

14 Профілактика спортивного  травматизму 150 год. 

15 Баскетбол з методикою викладання 120 год. 

16 Туризм з методиками викладання 150 год. 

17 Волейбол з методикою викладання 90 год. 

18 Національні види боротьби 90 год. 

19 Спортивне орієнтування 120 год. 

20 Рухливі та національні ігри з методикою  викладання 90 год. 

21 Курсова робота з фізіології людини  

22 Навчальна практика 90 год. 
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Додаток Л 
 

Дистаційний спеціалізований курс «Ритміка і хореографія»  
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Продовження додатку Л 
 

Дистанційний спеціалізований курс «Гімнастика з методиками 
викладання»  
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Додаток М 
 

Тренінг адаптивності 
 

 Тренінг адаптивності є складовою освітньої програми підготовки молодших 
спеціалістів/молодших бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт.  

Метою тренінгу є цілеспрямований розвиток адаптивності студентів 
коледжу, що досягається завдяки: 

 - забезпеченню усвідомленості ними сутності адаптації та механізмів її 
здійснення;  

 - посиленню їх поведінкової саморегуляції (підвищення стресостійкості та 
стабільності поведінки),  

 - активізації комунікативного потенціалу, комунікативних здібностей 
(розвиток умінь спілкування, вирішення конфліктних ситуацій, умінь побудови 
позитивних стосунків з оточуючими, комунікативної відкритості як готовності 
прийняти інший досвід), 

 - розвитку моральної нормативності (підвищення ступеня орієнтації на 
навчально-професійні, моральні норми), 

 - розвитку рефлексивних умінь. 
Головними принципами тренінгу є:активності учасників; відкритого 

зворотного зв’язку; тут і тепер; довірливості у спілкуванні, прийняття; тематичної 
спрямованості, контекстності. 

У результаті проходження тренінгу студент має: 
знати: 
 - сутність адаптації особистості до нових умов життєдіяльності; 
 - особливості навчально-професійної адаптації, її типи, рівні, чинники; 
 - особливості адаптивності особистості як здатності до швидкого 

входження до нових умов діяльності; 
 - механізми розвитку адаптивності, її модератори ; 
уміти: 
 - свідомо визначати власні адаптаційні стратегії; 
- визначати рівень розвиненості власної адаптивності, механізми її 

актуалізації та розвитку; 
 - визначати ступінь власної спрямованості на навчально-професійні норми; 
- працювати у команді; 
 - конструктивно реагувати на стрес, актуалізувати продуктивні копінг-

стратегії; 
 - відстоювати свою позицію у конструктивний спосіб; 
- здійснювати рефлексивний аналіз власної адаптивної стратегії. 
Програма курсу розрахована на 16 аудиторних годин. 
Тренінг складається з трьох основних частин:  
- вступної (знайомство учасників тренінгу, виявлення очікувань та 

прийняття правил спільної роботи, а також створення єдиного 
тренінгового простору),  
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Продовження додатку М 
- основної (містить інформаційний, практичний і рефлексивний етапи) та  
- заключної (підбиття підсумків, отримання зворотного зв’язку). 

 
Програма Тренінгу адаптивності 

 
 Тренінгова вправа Орієнтовний 

час 
Обладнання та матеріали 

 І. Вступна частина   
1 Ситуативне привітання тренера 5 хв.  
2 Очікування від тренінгу 15 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 

папір, фломастери 
3 Мета та завдання тренінгу 10 хв. Презентація 
4 Правила  5 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 

папір, фломастери 
5 Креативний бейджик 5 хв. Папір, прищіпки, фломастери 
6 Моя асоціація 30 хв. Скринька з різними 

предметами 
7 Досвід: Крапкове опитування 

(самооцінка усвідомленості 
проблеми) 

10 хв. Плакат для крапкового 
опитування 

8 Групова робота – презентація 
команд (розробка власної емблеми 
команди) 
«Ми – студенти коледжу – 
майбутні фахівці фізичної 
культури і спорту» 

30 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери 

9 Рефлексія: школяр-студент 20 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери 

 ІІ. Основна частина   
10 Міні-лекція «Адаптація: сутність, 

види, типи, механізми» 
30 хв. Презентація 

11 Групова робота: Пристосування чи 
активне перетворення 

50 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери, предмети 
оточення 

12 Зміна складу команд 10 хв. Картки для зміни складу 
команд 

13 Аналогії 30 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери, фотографії 

14 Моя автобіографія 60 хв. Шаблон автобіографії 
15 Шукаємо автобіографічні 

спільності.  
30 хв. Фліпчарт, папір 

16 Міні-лекція «Адаптивність як 
значуща особистісно-професійна 
якість» 

30 хв. Презентація 

17 Діагностика адаптивності 30 хв. Бланк діагностики 
18 Створюємо шкалу адаптивності 30 хв. Фліпчарт, папір 
20 Адаптований фахівець – який він? 60 хв. Пластилін, фарби, папір, 

набори для колажу, клей, 
природній матеріал 
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21 Міні-лекція «Механізми розвитку 
адаптивності» 

30 хв. Презентація 

22 Групова робота «Шляхи розвитку 
особистої адаптивності» 

60 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери 

23 Зміна складу команд 10 хв. Картки для зміни складу 
команд 

24 Водоспад 20 хв. Музичний супровід 
25 Австралійський дощ 10 хв.  
26 Загальний ритм 20 хв.  
27 Міні-лекція «Саморегуляція як 

базовий механізм розвитку 
адаптивності» 

30 хв. Презентація 

28 Групова робота «Розвиток 
саморегуляції майбутнього фахівця 
фізичної культури і спорту» 

40 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 
папір, фломастери 

29 Міні-рефлексія 10 хв. Рефлексивне коло 
30 Групова робота – працюємо з 

кейсами 
90 хв. Кейси з навчально-

професійними ситуаціями 
31 Міні-рефлексія 10 хв. Рефлексивне коло 

 ІІІ. Заключна частина   
32 Очікування та результати тренінгу 30 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 

папір, фломастери 
33 Скриня в дорогу 20 хв. кольорові наліпки, папір, 

фломастери 
34 Проєктування мого навчально-

професійного шляху 
60 хв. Фліпчарт, кольорові наліпки, 

папір, фломастери 
35 Зворотний зв’язок 15 хв. Рефлексивне коло 
35 Добрі слова 5 хв.  
36 Загальна рефлексія 15 хв.  
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Додаток Н 
Таблиця Н.1 

Значення критерія Стьюдента для оцінки достовірності відмінностей у результатах 
опитування студентів університетів, що мають у своїй структурі коледжі 

 
№ 
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1. Педагогічний коледж ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича - - - - 

2. ЧНУ ім. Ю. Федьковича 0,01 - - - 
3. Економіко-правничий коледж ЗНУ 2,07 1,96 - - 
4. ЗНУ 1,01 0,94 1,17 - 

 
Таблиця Н.2 

Значення критерія Стьюдента для оцінки достовірності відмінностей у результатах 
анкетування студентів університетів 

 
№ 
 
 

Назва навчального  
закладу 

Придніпровська 
державна 
академія 
фізичної 

культури і 
спорту 

Мелітопольський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Б. 
Хмельницького 

Центральноукраїнський 
державний 

педагогічний 
університет ім. В. 

Винниченка 

1. 
 

Придніпровська 
державна академія 
фізичної культури і 
спорту 

- - - 

2. 
 

Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет ім. Б. 
Хмельницького 

0,96 - - 

3. 
 

Центральноукраїнський 
державний 
педагогічний 
університет ім. В. 
Винниченка 

1,31 0,35 - 
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Продовження додатку Н 

 
Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
мотиваційним критерієм на констатувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
особистісно-адаптивним критерієм на 
констатувальному етапі експерименту (ЕГ та КГ)  

  
Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
когнітивним критерієм на констатувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
діяльнісним критерієм на констатувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ) 
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Продовження додатку Н 
 

Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
мотиваційним критерієм на формувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
особистісно-адаптивним критерієм на 
формувальному етапі експерименту (ЕГ та КГ) 

  
Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
когнітивним критерієм на формувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ) 

Результати статистично-математичної обробки 
емпіричних даних діагностики сформованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту в ступеневій системі освіти за 
діяльнісним критерієм на формувальному етапі 
експерименту (ЕГ та КГ)  
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Додаток П 
 

Адаптовані інтегровані анкети для визначення рівня професійної 
готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

системі освіти за чотирма критеріями  
 

Додаток П.1 
 

Методика «Вивчення мотивації навчання у виші» (Т.І. Ільїна) 
Методика дозволяє вивчити структуру мотивації навчання у виші. Диференціація відповідей здійснюється 

за трьома шкалами: «набуття знань», «оволодіння професією», «отримання диплому».  
Для вивчення мотивації навчання магістрант пропонує студенту текст опитувальника з інструкцією.  
Інструкція: Уважно прочитайте кожне твердження. Поставте позначку "+ " поруч з номером твердження, 

якщо ви згодні з ним, і позначку "-", якщо не згодні з цим твердженням.  
Твердження:  
1. Найкраща атмосфера на занятті — атмосфера вільних висловлювань.  
2. Зазвичай я працюю з великим напруженням.  
3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань або неприємностей.  
4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні для моєї майбутньої професійної 

діяльності.  
5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________).  
6. Я вважаю, що життя варто присвятити обраній професії.  
7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях складних проблем.  
8. Яне вбачаю сенсу у більшості завдань, які виконуються у ВНЗ.  
9. Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою майбутню професію.  
10. Я досить-таки посередній студент, ніколи не буду зовсім хорошим, а тому немає сенсу докладати 

зусилля, щоб стати краще.  
11. Я вважаю, що в наш час не обов'язково мати вищу освіту.  
12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії.  
13. Яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________).  
14. За зручних обставин я користуюся на іспиті підручними матеріалами (конспектами, шпаргалками, 

записами, формулами).  
15. Найкращий час життя — студентські роки.  
16. У мене надмірно неспокійний і переривчастий сон  
17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні дисципліни потрібно вивчати однаково 

глибоко.  
18. За можливості я вступив би в інший ВНЗ.  
19. Зазвичай я беруся за більш прості завдання, а більш складні залишаю на потім.  
20. Для мене важко було зупинитися при виборі професії на одній з них.  
21. Я можу спокійно спати за будь-яких неприємностей.  
22. Я твердо впевнений, що моя професія приноситиме мені моральне задоволення і матеріальне 

благополуччя в житті.  
23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще, ніж я.  
24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту.  
25. З деяких практичних міркувань для мене це самий зручний ВНЗ.  
26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань адміністрації. 
 27. Життя для мене майже завжди пов'язано з незвичним напруженням.  
28. Екзамени потрібно складати, затрачаючи мінімум зусиль.  
29. Є багато ВНЗ, в яких я би міг навчатися з неменшим інтересом.  
30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає навчатися? (Відповідь напишіть 

__________________________________).  
31. Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною мірою пов'язані з майбутньою 

роботою.  
32. Неспокій про іспит або роботу, що не виконані вчасно, часто заважають мені спати.  
33. Висока заробітна платня після закінчення ВНЗ для мене не головне.  
34. Мені потрібно бути в доброму гуморі, щоб підтримати загальні рішення групи.  
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Продовження додатку П1 
35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане положення у суспільстві, уникнути служби в 

армії.  
36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту.  
37. Мої батьки — хороші професіонали, і я хочу бути схожим на них.  
38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту.  
39. Яка з притаманних вам властивостей допомагає навчатися у ВНЗ (Відповідь напишіть 

_________________________________).  
40. Мені важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які прямо не стосуються моєї майбутньої 

професії.  
41. Мене дуже турбують можливі невдачі.  
42. Найкраще я навчаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють.  
43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний.  
44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них.  
45. Щоб переконати в будь-чому свою групу, мені доводиться самому працювати дуже інтенсивно.  
46. У мене зазвичай рівний і хороший настрій.  
47. Мене приваблює зручність, чистота та легкість майбутньої професії.  
48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цієї професією, багато читав про неї.  
49. Професія, яку я отримую, найважливіша і найперспективніша.  
50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору цього ВНЗ.  
Обробка та інтерпретація результатів.  
Слід підрахувати спів падання відповідей досліджуваного з ключем. Переважання за однією зі шкал 

виявляє домінуючу мотивацію: Шкала «Набуття знань» (Максимум 12,6). За відповіді «так» на питання №4 — 3,6 
балів; за №17 — 3,6 балів, № 26 — 2,4 балів. За відповіді «ні» на питання №28 — 1,2 бали; №42 — 1,8 бали. Шкала 
«Оволодіння професією» (Максимум 10 балів). За відповіді «так» на питання №9 — 1 бал; за №31 — 2 бали, №33 
— 2 бали, №43 — 3 бали; №48 — 1 бал, №49 — 1 бал. Шкала «Отримання диплому» (Максимум 10 балів). За 
відповіді «так» на питання №24 — 2,5 бали; за №35 — 1,5 бали, №38 — 1,5 бали, №44 — 1 бал За відповіді «ні» на 
питання №11 — 3,5 бали. Аналіз відповідей пояснює специфіку мотиваційної сфери студента. 

Результати:  
1-10 балів – низький рівень; 
11-16 – середній рівень; 
17 і більше – високий рівень.  
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Додаток П.2 

Тест Г. Мюнстерберга на вибірковість уваги 

Мета дослідження: визначення рівня вибірковості уваги 
Матеріали та обладнання: тестовий бланк, олівець і секундомір. 
Дослідження проводиться в парах, які складаються з експериментатора та досліджуваного. Експериментатор 
зачитує досліджуваному інструкцію, видає тестовий бланк і фіксує час виконання завдання. 
Інструкція досліджуваному: «Вам буде видано тестовий бланк із надрукованими в ньому в рядках буквами та 
словами. Відшукайте та підкресліть там слова. Намагайтеся не пропустити жодного слова і працювати швидко, 
оскільки час фіксується. Якщо все зрозуміло і немає запитань, тоді починаємо!» Після тестування досліджуваний 
робить звіт про те, як він виконував запропоноване йому завдання. 
Тест  
бсонцевтргшоцрайонзгуцновинахеьгчафактуекіспиттрочягшгцпрокуроргцрсеабестеоріяєнтсджзбьамхокейтронциу
ршрофшуйгзхтелевізорболджшзхюелгшьбпам'ятьшогхєюжиидрошлптслхенздвосприйняттяйцукєндшизхьвафиапр
олдблюбовабфирплослдкіесласпектакльячсимтьбаюжюєрадістьвуфцпеждлорпнародшмвтьліжьхегнеекуифйшрепор
тажзждорлафивюефбьдьконкурсзжшнаптйфячицувскапрособистістьехжеьеюдшшглоджепрплаваннядтлжкваиезбьт
рлшшжнпркивкомедіяшлдкцуйфвідчаййфрячатлджетьбюнхтьфтасєнлабораторіягшдшнруцгргшщтлрпідставазшере
митдтнтаопрукгвмстрпсихіатріябплмстчьйфяомтзацеьантзахтдкнноп 
Обробка та аналіз результатів 

Показниками вибірковості уваги в цьому досліді є час виконання завдання і кількість пропусків під час 
відшукування та підкреслювання слів. Усього в даному тексті 25 слів: сонце, район, новина, факт, екзамен, 
прокурор, теорія, хокей, трон, телевізор, пам’ять, сприймання, любов, спектакль, радість, народ, репортаж, 
конкурс, особистість, плавання, комедія, відчай, лабораторія, основа, психіатрія. Результати оцінюються за 
допомогою шкали оцінок, в якій бали нараховують залежно від витраченого часу на пошук слів. За кожен пропуск 
слова віднімається по одному балу. 
 

Час (у сек ) Бали Рівень вибірковості уваги 
250 та більше 0 1 низький 
240-249 1 1 низький 
230-239 2 1 низький 
220-229 3 1 низький 
210-219 4 1 низький 
200-209 5 1 низький 
190-199 6 1 низький 
180-189 7 2 середній 
170-179 8 2 середній 
160-169 9 2 середній 
150-159 10 2 середній 
140-149 11 2 середній 
130-139 12 2 середній 
120-129 13 3 високий 
110-119 14 3 високий 
100-109 15 3 високий 
90-99 16 3 високий 
80-89 17 3 високий 
70-79 18 3 високий 
60-69 19 3 високий 
менше 60 20 дуже високий 
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Додаток П.3 

Методика Ліппмана: «Дослідження гнучкості мислення» 

Дана методика дозволяє визначити варіативність підходів, гіпотез, вихідних даних, точок зору, операцій, 
що втягуються в процес розумової діяльності. Може застосовуватися як індивідуально, так і в групі. 

Хід виконання завдання. 

Досліджуваного пред'являється бланк із записаними анаграмами (наборами літер). Протягом 3 хв. вони 
повинні складати з наборів букв слова, не пропускаючи і не додаючи жодної букви. Слова можуть бути тільки 
іменниками. 
 Підрахувати кількість вірно складених слів протягом 3 хв. 

 

Обробка результатів 
Високий рівень 26 і більше, середній рівень 21-25, низький рівень 11-20 
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Додаток П.4 
 

Оцінка рівня товариськості / комунікабельності (Тест В.Ф. Ряховського) 
 

 Для визначення Вашого рівня комунікативності слід відповісти на запропоновані нижче запитання. 
Варіанти відповідей: «так», «ні», «іноді». 

1. Вас чекає ординарна чи ділова зустріч. Чи вибиває Вас з колії її очікування? 
2. Чи не відкладаєте Ви візиту до лікаря до останнього моменту? 
3. Чи викликає у Вас ніяковість і невдоволення доручення виступити з доповіддю, повідомленням, 

інформацією на будь-якій нараді, зборах чи іншому подібному заході? 
4. Вам пропонують поїхати у відрядження туди, де Ви ніколи не були. Чи докладете Ви максимум 

зусиль, щоб уникнути цього відрядження? 
5. Чи полюбляєте Ви ділитися своїми переживаннями з кимось? 
6. Чи дратує Вас, якщо незнайома людина на вулиці звертається до Вас із проханням (показати дорогу, 

назвати час, відповісти на якесь запитання)? 
7. Чи вірите Ви, що існує проблема батьків і дітей, що людям різних поколінь важко розуміти один 

одного? 
8. Чи соромитеся Ви нагадати знайомому, що він забув Вам повернути невелику суму грошей, яку 

позичив кілька місяців тому? 
9. У ресторані чи в їдальні Вам подали недоброякісну страву. Чи промовчите Ви, лише сердито 

відсунувши тарілку? 
10. Залишившись наодинці з незнайомою людиною, Ви не вступите з нею в бесіду і відчуєте себе 

обтяженим(ою), якщо першою заговорить вона. Чи так це? 
11. Чи жахаєтесь Ви будь-якої великої черги, хоч би де вона була (у магазині, бібліотеці, касі театру)? 

Віддаєте перевагу відмові від свого наміру, чи станете у хвіст і будете знемагати в очікуванні? 
12. Чи боїтеся Ви брати участь у будь-якій комісії з розгляду конфліктної ситуації? 
13. У Вас є власні індивідуальні критерії оцінки творів художньої літератури, мистецтва, культури, і ні з 

чиїми думками Ви не рахуєтеся. Чи так це? 
14. Почувши будь-де в кулуарах висловлювання явно помилкової точки зору з відомого Вам питання, чи 

віддаєте Ви перевагу мовчанню і не вступите в суперечку? 
15. Чи викликає у Вас неприємне почуття будь-яке прохання допомогти розібратися в тому чи іншому 

службовому питанні або навчальній темі? 
16. Вам краще викласти свою точку зору (міркування, оцінку) в письмовій формі, ніж в усній? 

 
 Обробка результатів 
 Підрахуйте суму набраних Вами балів. За кожне «так» – 2 бали, «ні» – 1 бал, «іноді» – 0. За 
класифікатором визначте, до якої категорії комунікабельних людей Ви належите. 
 Високий рівень 
30 – 32 бали – Ви явно не комунікабельні, і це Ваша біда, так як страждаєте від цього більше всього Ви самі. Але й 
близьким людям з Вами нелегко! На Вас не можна покластися у справі, яка потребує колективних зусиль. Прагніть 
бути більш комунікабельним, контролюйте себе.  
25 – 29 бали – Ви замкнені, мовчазні, віддаєте перевагу самотності. 
 Середній рівень 
19 – 24 бали – Ви певною мірою комунікабельні й у незнайомих обставинах почуваєте себе цілком упевнено. 
14– 18 бали – нормальна комунікабельність. 
9 – 13 бали – Ви досить комунікабельні (іноді навіть занадто). 
 Низький рівень 
4 – 8 бали – комунікабельність Ваша дуже висока; скрізь почуваєте себе чудово; беретеся за будь-яку справу, хоча 
не завжди її можете довести до кінця. 
3 бали – Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви балакучі, багатослівні, втручаєтеся у справи, в 
яких зовсім не компетентні, запальні й образливі. 
 
 Зробіть висновок стосовно питань: який рівень комунікабельності слід мати педагогу? Чи слід щось 
змінювати в собі? Визначте конкретно що і якими шляхами та внесіть це до програми саморозвитку 
комунікативних умінь. 
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Додаток П.5 
 

Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»  
(МЛО-АМ) 

 
Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність», розроблений А.Г. Маклаковим і 

С.В. Чермяніним, призначений для виявлення адаптивних здібностей особистості. 
Опитувальник прийнятий в якості стандартизованої методики і рекомендується до використання для 

вирішення завдань професійного психологічного відбору, психологічного супроводу навчальної та професійної 
діяльності. Результати тестування за МЛО можуть бути інтерпретовані від найпростіших суджень («придатний / не 
придатний») до докладної особистісної характеристики. 

Текст опитувальника 
Інструкція. Зараз Вам буде запропонований ряд запитань, на які Ви повинні відповісти тільки «так» (+) або «ні» (-
). Питання стосуються безпосередньо Вашого самопочуття, поведінки або характеру. Правильних чи неправильних 
відповідей тут бути не може, тому не намагайтеся довго їх обмірковувати чи радитися з товаришами - відповідайте 
виходячи з того, що більше відповідає Вашому стану або уявленням про самого себе. 
 
1. Буває, що я серджуся. 
2. Звичайно з ранку я просипаюся свіжим і відпочилим. 
3. Зараз я приблизно так само працездатний, як і завжди. 
4. Доля виразно несправедлива до мене. 
5. Запори в мене бувають дуже рідко. 
6. Часом мені дуже хочеться залишити свій дім. 
7. Часом у мене бувають приступи сміху чи плачу, з якими я ніяк не можу впоратись. 
8. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 
9. Вважаю, що якщо хтось заподіяв мені зло, те я повинний відповісти йому тим же. 
10. Іноді мені в голову приходять такі негарні думки, що краще нікому про них не розповідати. 
11. Мені буває важко зосередитися на якій-небудь задачі чи роботі. 
12. У мене бувають часто дивні і незвичайні переживання. 
13. У мене були відсутні неприємності через моє поводження. 
14.У дитинстві я робив дрібні крадіжки. 
15. Буває, що в мене з'являється бажання ламати або кришити все навколо. 
16. Бувало, що я цілими днями чи навіть тижнями нічого не міг робити, тому що ніяк не міг змусити себе взятися 
за роботу. 
17. Сон у мене переривчастий і неспокійний. 
18. Моя родина відноситься з несхваленням до тієї роботи, що я вибрав. 
19.Бували випадки, що я не стримував обіцянок.  
20.Голова в мене болить часто. 
21. Раз у тиждень чи частіше я без усякої видимої причини раптово відчуваю жар у всьому тілі. 
22. Було б добре, якби майже всі закони скасували. 
23. Стан мого здоров'я майже такий, як у більшості моїх знайомих (не гірше). 
24. Зустрічаючи на вулиці своїх знайомих чи шкільних друзів, з якими я давно не бачився, я волію проходити 
мимо, якщо вони зі мною не заговорять першими. 
25. Більшості людей, що мене знають, я подобаюся. 
26. Я людина товариська. 
27. Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння. 
28. Велику частину часу настрій у мене подавлений. 
29. Тепер мені важко сподіватися на те, що я чого-небудь доможуся в житті. 
30. У мене мало впевненості в собі. 
31. Іноді я говорю неправду. 
32. Звичайно я вважаю, що життя  штука, що коштує. 
33. Я вважаю, що більшість людей здатні збрехати, щоб піднятися по службі. 
34. Я охоче беру участь у зборах і іншому роді суспільних заходах. 
35. Я сварюся з членами моєї родини дуже рідко. 
36. Іноді я випробую сильне бажання порушити правила пристойності чи кому-небудь нашкодити. 
37.Сама важка боротьба для мене - це боротьба із самим собою. 
38.М'язові судороги чи посмикування' в мене бувають вкрай рідко (чи майже не бувають). 
39. Я досить байдужний до того, що зі мною буде. 
40.Іноді, коли я себе неважливо почуваю, я буваю роздратованим 
41.У мене часто таке почуття, що я зробив щось не те чи навіть щось погане. 
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Продовження додатку П5 
42.Деякі люди до того люблять командувати, що мене так і тягне робити їм все всупереч, навіть якщо я знаю, що 
вони праві. 
43. Я часто вважаю себе зобов'язаним відстоювати те, що знаходжу справедливим. 
44. Моя мова зараз така ж, як завжди (ні швидше, ні повільніше, немає ні хрипоти, ні невиразності). 
45. Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж гарне, як у більшості моїх знайомих. 
46. Мене дуже зачіпає, коли мене критикують чи лають. 
47. Іноді в мене буває почуття, що я просто повинний нанести ушкодження собі ч и кому-небудь іншому. 
48. Моє поводження значною мірою визначається звичаями тих, хто мене оточує. 
49. У дитинстві в мене була компанія, де усі намагалися стояти друг за друга. 
50. Іноді мене так і підмиває з ким-небудь затіяти бійку. 
51. Бувало, що я говорив про речі, в яких не розбирався. 
52. Звичайно я засинаю спокійно, мене не тривожать ніякі думки. 
53. Останні кілька років я почуваю себе добре. 
54. У мене ніколи не було ні припадків, ні судом. 
55. Зараз моя вага постійна (я не худну і не повнію). 
56. Я вважаю, що мене часто карали незаслужено. 
57. Я легко плачу. 
58. Я мало утомлююся. 
59. Я був би досить спокійний, якби в кого-небудь з моєї родини були неприємності через порушення закону. 
60. З моїм розумом діється щось негарне. 
61. Щоб сховати свою сором'язливість, мені доводиться затрачати великі зусилля. 
62. Приступи запаморочення в мене бувають дуже рідко(чи майже не бувають). 
63. Мене турбують сексуальні питання. 
64. Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я тільки що познайомився. 
65. Коли я намагаюся щось зробити, часто зауважую, що в мене тремтять руки. 
66. Руки в мене такі ж спритні і моторні, як і колись. 
67. Велику частину часу я випробую загальну слабість. 
68. Іноді, коли я збентежений, я сильно упріваю, і мене це дуже дратує. 
69. Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні. 
70. Думаю, що я людина приречена. 
71. Бували випадки, що мені було важко удержатися, щоб що-небудь не стягнути в кого-небудь чи де-небудь, 
наприклад у магазині. 
72. Я зловживав спиртними напоями. 
73. Я часто про що-небудь тривожуся. 
74. Мені б хотілося бути членом декількох кружків чи товариств. 
75. Я рідко запихаюсь, і в мене не буває сильного серцебиття. 
76. Усе своє життя я строго додержуюся принципів, заснованим на почутті боргу. 
77. Траплялось, що я перешкоджав чи надходив усупереч людям просто з принципу, а не тому, що справа була 
дійсно важливою. 
78. Якщо мені не грозить штраф і не має поблизу, я можу перейти вулицю там, де мені хочеться, а не там, де 
дозволено. 
79. Я завжди був незалежним і вільним від контролю з боку родини. 
80. У мене бувають періоди такого сильного занепокоєння, що я навіть не можу усидіти на місці. 
81. Найчастіше мої вчинки неправильно розумілись навколишніми. 
82. Мої батьки і (чи) інші члени моєї родини чіпляються до мене більше, ніж треба. 
83. Хтось керує моїми думками. 
84. Люди байдужі і байдужні до того, що з тобою трапиться. 
85. Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над одним. 
86. У школі я засвоював матеріал повільніше, ніж інші. 
87. Я цілком упевнений у собі. 
88. Нікому не довіряти - саме безпечне. 
89.Раз у тиждень чи частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим. 
90. Коли я знаходжусь в компанії, мені важко знайти придатну тему для розмови. 
91. Мені легко змусити інших людей боятися себе, і іноді я це роблю заради забави. 
92. У грі я волію вигравати. 
93. Нерозумно засуджувати людину, що обманула того, хто сам дозволяє себе обманювати. 
94. Хтось намагається впливати на мої думки. 
95. Я щодня випиваю багато води. 
96. Найщасливішим усього я буваю, коли один. 
97. Я обурююся щораз, коли довідаюся, що злочинець з якої-небудь причини залишився без покарань. 
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98. У моєму житті був один чи кілька випадків, коли я почував, що хтось за допомогою гіпнозу змушує мене 
робити ті чи інші вчинки. 
99. Я рідко заговорюю з людьми першим. 
100. У мене ніколи не було зіткнень із законом. 
101. Мені приємно мати серед своїх знайомих значних людей - це як би додає мені вагу у власних очах. 
102. Іноді, без усякої причини, у мене раптом настають 
періоди надзвичайної веселості. 
103. Життя для мене майже завжди пов'язане з напругою. 
104. У школі мені було дуже важко говорити перед класом. 
105. Люди виявляють стосовно мене стільки співчуттів чи симпатії, скільки я заслуговую. 
106. Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому що в мене це погано виходить. 
107.  Мені здається,  що я завожу друзів з такою ж легкістю, як і інші. 
108. Мені неприємно, коли навколо мене люди. 
109. Мені, як правило, везе. 
110. Мене легко привести в замішання. 
111. Деякі з моїх членів родини робили вчинки, які мене лякали. 
112. Іноді в мене бувають приступи сміху чи плачу, з якими я ніяк не можу справитися. 
113. Мені буває важко приступити до виконання нового завдання чи почати нову справу. 
114. Якби люди не були настроєні проти мене, я в житті досяг би набагато більшого. 
115. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 
116. Серед моїх знайомих є люди, що мені не подобаються. 
117. Я легко втрачаю терпіння з людьми. 
118. Часто в новій обстановці я випробую тривогу. 
119. Часто мені хочеться вмерти. 
120. Іноді я буваю так збуджений, що мені буває важко заснути. 
121. Часто я переходжу на іншу сторону вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, кого я побачив. 
122. Бувало, що я кидав почату справу, тому що боявся, що я не справлюся з нею. 
123. Майже щодня трапляється що-небудь, що лякає мене. 
124. Навіть серед людей я почуваю себе самотнім. 
125. Я переконаний, що існує лише одне-єдине правильне розуміння сенсу життя. 
126. У гостях я частіше сиджу осторонь і розмовляю з ким-небудь одним, чим беру участь у загальних розвагах. 
127. Мені часто говорять, що я запальний. 
128. Буває, що я з ким-небудь пліткую. 
129. Часто мені буває неприємно, коли я намагаюся застерегти кого-небудь від помилок, а мене розуміють 
неправильно. 
130. Я часто звертаюся до людей за порадою. 
131. Часто, навіть тоді, коли для мене все складається добре, я почуваю, що мені все байдуже. 
132. Мене досить важко вивести із себе. 
133. Коли я намагаюся вказати людям на їхні помилки чи допомогти, вони часто розуміють мене неправильно. 
134. Звичайно я спокійний і мене нелегко вивести з щиросердечної рівноваги. 
135. Я заслуговую суворого покарання за свої провини. 
136. Мені властиво так сильно переживати свої розчарування, що я не можу змусити себе не думати про них. 
137. Часом мені здається, що я ні до чого не здатний. 
138. Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не задумуючись, погоджувався з думкою інших. 
139. Мене дуже турбують можливі нещастя. 
140. Мої переконання і погляди непохитні. 
141. Я думаю, що можна, не порушуючи закону, спробувати знайти в ньому лазівку. 
142. Є люди, що мені настільки неприємні, що я в глибині душі радію, коли вони одержують наганяй за що-небудь. 
143. У мене бували періоди, коли я через хвилювання втрачав сон. 
144. Я відвідую всілякі суспільні заходи, тому що це дозволяє побувати серед людей. 
145. Можна простити людям порушення правил, які вони вважають нерозумними. 
146. У мене є дурні звички, що настільки сильні, що бороти з ними просто даремно. 
147. Я охоче знайомлюся з новими людьми. 
148. Буває, що навіть непристойний жарт у мене викликає сміх. 
149. Якщо справа в мене йде погано, мені відразу хочеться все кинути. 
150. Я волію діяти відповідно до власних планів, а невідповідно вказівкам інших. 
151. Люблю, щоб навколишні знали мою точку зору. 
152. Якщо я поганої думки про людину, майже не намагаюся сховати це від неї. 
153. Я людина нервова і легко збудлива. 
154. У мене все виходить погано, не так, як треба. 
155. Майбутнє здається мені безнадійним. 
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156. Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до цього вона здавалася мені остаточною. 
157. Кілька разів на тиждень у мене буває почуття, що повинно трапитись щось страшне. 
158. Найчастіше я почуваю себе втомленим. 
159. Я люблю бувати на вечорах і просто в компаніях. 
160. Я намагаюся ухилитися від конфліктів і скрутних положень. 
161. Мене часто дратує, що я забуваю, куди кладу речі. 
162. Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж про любов. 
163. Якщо я хочу зробити щось, але навколишні вважають, що цього робити не потрібно, я легко можу 
відмовитися від своїх намірів. 
164. Нерозумно засуджувати людей, що прагнуть узяти від життя все, що можуть. 
165. Мені байдуже, що про мене думають інші. 

Обробка результатів. Результати обробляють, підраховуючи кількість збігів відповідей з «ключем» по 
кожній з наступних шкал: «вірогідність» (В), «особистісний адаптаційний потенціал» (АОП), «поведінкова 
регуляція» (ПР), «комунікативні особливості» (КО), «моральна нормативність» (МН). Починати обробку потрібно 
зі шкали вірогідності, щоб оцінити прагнення досліджуваного представити себе в більш соціально привабливому 
вигляді. 
Якщо досліджуваний набирає по шкалі вірогідності більше 10 балів, результат тестування варто вважати 
недостовірним. Після співбесіди в цьому випадку тестування можна повторити. 
«Ключі» до шкал: 
«Вірогідність» (В) Так» - відсутня. 
«Ні» - 1,10,19, 31,51,69,78,92,101,116,128,138,148. 
«Особистісний адаптаційний потенціал» (ОАП) 
«Так» - 4,6, 7,8, 9,11,12,14,15,16,17,18,20, 21,22,24, 27, 28, 29, 30, 33,36,37,39,40,41,42,43,46,47,50,56,57,59,60,61,63, 
64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75,77,78, 80, 81,82, 83, 84, 86,88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 
109, ПО, 111,112,113, 114, 115, 117, 118, 119, 120,121,122,123, 124, 125, 
126,129,131,133,135,136,137,139,141,142,143,145,146,149, 150,151, 152, 153,154,155,156, 157,158,161,162,164,165. 
«Ні» - 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48,49, 52, 53,54,55,58,62,66,74,76,85,87,97,100,105,107,127,130,132, 
134, 140, 144, 147, 159, 160, 163. 157. 
«Поведінкова регуляція» (ПР) 
«Так» - 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39,40,41,47, 57,60,63,65,67,68,70,71,73,75,80,82,83,84,86, 
89, 94, 95, 96, 98, 102,103,108, 
109,110,111,112,113,115,117,118,119,120,122,123,124,129,131,135,136,137,139,143,146,149,153,154, 155,156,157,158, 
161, 162. 
«Ні» - 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66,87,105,127,132,134,140. 
«Комунікативні особливості» (КО) 
«Так» - 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121,126, 133, 142,151,152. 
«Ні» - 26, 34, 35,48,74,85,107,130,144,147,159. 
«Моральна нормативність» (МН) 
«Так» - 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 78, 91, 93,125, 141, 145,150, 164, 165. 
«Ні» - 13,76,97,100,160,163. 

Переведення в стандартні бали результатів за шкалами ПР, КП, МН 
Шкали Стени 
ПР КП МН 

1 >46 27-31 >18 
2 38-45 22-26 15-17 
3 30-37 17-21 12-14 
4 22-29 13-16 10-11 
5 16-21 10-12 7-9 
6 13-15 7-9 5-6 
7 9-12 5-6 3-4 
8 6-8 3-4 2 
9 4-5 1-2 1 
10 0-3 0 0 

Перевід в стандартні бали результатів за шкалою ОАП 
Стени Показник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОАП (15-20 років) 58 и > 47-57 40-46 33-39 27-32 23-26 18-22 15-17 12-14 1-11 
Група 4 група 3 група 2 група 1 група 
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Додаток П.6 

Інтегрована методика визначення рівня професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти за дієвим 

критерієм 

Опитувальник 1 

Валеологічний аналіз способу життя студентів за В. П. Войтенко 
1. Чи вважаєте Ви свій спосіб життя 
- здоровим? 
Так Ні 
2. Чи займаєтесь Ви спортом? 
Так Ні 
3. Чи робите Ви вранці зарядку? 
Так Ні 
4. Чи є у Вас хронічні хвороби? 
Так Ні 
5. Ви багато часу проводите на 
свіжому повітрі? 
Так Ні 
6. Ви часто перебуваєте у стресових 
ситуаціях? 
Так Ні 
7. Ви врівноважена людина? 
Так Ні 

8. Ви високоморальна людина? 
Так Ні 
9. Ви вірите у вищі сили? 
Так Ні 
10. Чи є навчання для вас 
пріоритетним? 
Так Ні 
11.Чи вірите ви у життя після 
смерті? 
Так Ні 
12.Ви комунікабельна людина? 
Так Ні 
13.Ви конфліктна людина? 
Так Ні 
14.У вас багато друзів? 
Так Ні 

15.Чи хотіли б Ви змінити щось у 
своєму житті? 
Так Ні 
16. У вас збалансоване харчування? 
Так Ні 
17. У Вас міцний сон? 
Так Ні 
18. Чи повністю Ви відновлюєтесь 
після сну? 
Так Ні 
19.Чи вважаєте Ви себе здоровою 
людиною? 
Так Ні 
20. Чи потрібна Вам додаткова 
інформація про впровадження 
здорового способу життя? 
Так Ні 

Всього «так» - ____, всього «ні» ___. 
Результати:  0-7 – низький рівень; 8-15 – середній рівень; 16-20 – високий рівень. 

 
Опитувальник 2 

 
Визначення рівня здоров'я студента 

 
Рівень здоров'я можна встановити в найбільш простому й доступному варіанті, показавши його кількісно в 

умовних одиницях - балах або очках. При цьому враховуються такі показники: вік, співвідношення між зростом і 
масою тіла, ступінь отруєння організму палінням, стан серцевої діяльності в спокої, ступені відновлення серцевої 
діяльності після навантаження та активної м'язової діяльності. 
 1. Оцінка здоров'я за віком. Кожний рік життя дає один бал, наприклад, для юнаків 18 років - 18 балів. 
 2. Оцінка здоров'я за співвідношенням зросту і маси тіла. Вимірюють зріст людини в сантиметрах (без 
взуття) і його масу в кілограмах. У нормі маса тіла повинна відповідати зросту мінус 100. При цьому для оцінки 
здоров'я за віком додається 30 балів. Наприклад, якщо зріст дорівнює 174 см, а маса тіла буде нижчою від норми 
(наприклад, 70 кг), то для оцінки додається ще та кількість одиниць, на яку менша маса (4 бали). У цьому випадку 
послідовність розрахунків наступна: 1) 174-100=74кг – ідеальна маса тіла; 2) фактична маса тіла – 70 кг; 3) 74-70=4 
бали; 4) 30+4=34 бали; 5) 18+34=52 бали. 
Зайва маса оцінюється негативно, бо, як звичайно, виникає внаслідок ожиріння і становить додаткове 
навантаження на серце. Через це зайва кількість одиниць маси віднімається від 30 балів. Наприклад, якщо студент 
важить 80 кг, то від 30 балів віднімають 6 і до 18 додають 24 одиниць: 1) 174-100=74кг – ідеальна маса тіла; 2) 
фактична маса тіла – 80 кг; 3) 80-74=6 бали; 4) 30-6=24 бали; 5) 18+24=42 бали. 
При ідеальній масі тіла розрахунок буде таким: 1) 174-100=74кг – ідеальна маса тіла; 2) фактична маса тіла – 74 кг; 
3) 74-74=0 бали; 4) 30+0=30 бали; 5) 18+30=48 бали. 
 3. Погіршення стану здоров'я у курців. Науково доведено, що тютюновий дим отруює організм, завдає 
шкоди здоров'ю. Через те для тих, хто курить, від одержаної суми балів здоров'я за віком і масою тіла віднімають 
стільки одиниць, скільки цигарок викурює досліджуваний за добу. 
Ще більше знижується здоров'я при систематичному вживанні алкоголю. 
 4. Оцінка статичного здоров'я. Визначається за частотою пульсу за 1 хв. у спокої. Якщо пульс у стані 
спокою нижче 90, то за кожний удар до оцінки здоров'я додається одиниця: 1) 84 удари за хв. у стані спокою;2) 90-
84=6 балів; 3) 6 балів додаються до попередньої суми. Якщо частота пульсу вища 90, то за кожний удар 
знижується оцінка на одиницю: 1) 94 удари за хв. у стані спокою;2) 94-90=4 бали; 3) 4 бали віднімаються від 
попередньої суми. 
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5. Оцінка динамічного здоров'я. Здійснюється за швидкістю відновлення пульсу після дозованого навантаження. 
Досліджується частота пульсу в спокої і після двохвилинного бігу на місці. Через чотири хвилини повторюється 
підрахунок частоти пульсу. Якщо вона дорівнює вихідній, то до загальної суми балів додається ще 30 одиниць. 
Якщо пульс залишається вищим, ніж у стані спокою, то від 30 віднімається відповідна кількість одиниць і залишок 
додається до загальної суми балів. 
 6. Оцінка здоров'я за активною м'язовою діяльністю. Якщо досліджуваний щоденно бігає протягом 12 
хвилин, або плаває, або їздить на велосипеді, або робить ранкову гімнастику, то йому до загальної суми 
балів додається 30 балів. Якщо досліджуваний не виконує цих вправ, то від загальної суми віднімається 10 балів. 
Якщо досліджуваний веде малорухомий спосіб життя, то віднімається 20 балів. 
 Після складання показників рівень здоров'я оцінюється так: 
менше 20 балів - незадовільний, загрозливий стан;  
від 21 до 60 балів - відносно задовільний стан, "практично здоровий"; 
від 61 до 100 балів - здоров'я середнє і вище середнього;  
101 і більше - добре здоров'я. 
 Висновок. Для поліпшення стану свого здоров'я слід упорядкувати режим дня і харчування, обов'язково 
робити ранкову гімнастику, бігати, вести рухливий спосіб життя, загартовувати свій організм. 
 

Опитувальник 3 

Індивідуальний тест здоров'я 
1. Ранкова гімнастика: щоденно - 10 балів, 2-3 рази на тиждень - 5 балів, не виконуєте - 0 балів. 
2. Засоби доставки на навчання: загальним (міським) транспортом - 5 балів, автомобілем - 0 балів, 

велосипедом, пішки - 10 балів. 
3. Маса тіла: нормальна - 10 балів, а за кожні 5 кг вища норми мінус - 5 балів. 
4. Куріння: некурець - 10 балів, 10 сигарет за добу - 5 балів, пачка - 0 балів. 
5. Споживання з харчами: багато масла, яєць, вершків мінус - 5 балів; багато цукру, вуглеводів мінус - 5 

балів; ситна вечеря після 19-ї години мінус - 5 балів. 
6. Фізкультхвилинка (фізкультпауза): виконується - 10 балів, без неї - 0 балів. 
7. Регулярність занять фізичними вправами: не проводяться - 0 балів, 2-4 години на тиждень - 5 балів, 8 

годин на тиждень - 10 балів. 
8. Споживання алкогольних напоїв: без них - 10 балів, під час свят - 5 балів, систематично - 0 балів. 
Після підрахунку балів слід встановити, що сума балів більше 51 характеризує здоровий спосіб життя,  
26-50 балів - спосіб життя достатньо здоровий, але при умові корекції звичок його можна значно 

поліпшити,  
25 і менше балів - неправильний спосіб життя, який потребує негайно змінити звички. 
 

Опитувальник 4 
 

Самооцінка здоров'я за В. П. Войтенко 
 

Питання Відповідь Оцінка 
1.Чи турбує Вас головний біль? 
2.Чи можна сказати, що Ви легко прокидаєтесь від будь-якого шуму? 
3. Чи турбує Вас біль в області серця? 
4. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршився зір? 
5. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршився слух? 
6. Чи вживаєте Ви не кип'ячену воду? 
7. Чи турбує Вас біль в суглобах? 
8. Чи впливає на Ваше почуття зміна погоди? 
9. Чи бувають у Вас періоди, коли після хвилювання важко заснути? 
10. Чи турбують Вас закрепи? 
11. Чи турбує вас біль в області печінки? 
12. Чи буває у Вас запаморочення? 
13. Чи стало Вам важче зосереджуватись, ніж раніше? 
14. Чи турбує Вас послаблення пам'яті? 
15. Чи відчуваєте Ви у різних областях тіла поколювання, "ковзання мурашок"? 
16. Чи турбує Вас дзвін, або шум у вухах? 
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17. Чи тримаєте Ви для себе в домашній аптечці один з наступних 
медикаментів: анальгін, но-шпу, серцеві краплі? 
18. Чи бувають у Вас на ногах набряки? 
19. Чи доводиться Вам відмовлятись від деяких страв? 
20. Чи буває у вас задуха при швидкій ходьбі? 
21. Чи турбує Вас біль в області попереку? 
22. Чи вживаєте у лікувальних цілях мінеральну воду? 
23. Чи легко Вам розплакатись у певній ситуації? 
24. Чи ходите Ви на пляж? 
25. Чи бувають у Вас періоди, коли Ви відчуваєте себе пригнічено? 
26. Чи вважаєте Ви, що Ваша працездатність погіршилась? 

27. Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я? 

  

 
На перші 26 запитань передбачені відповіді «так» або «ні», на останнє «добрий», «задовільний», «поганий», «дуже 
поганий».  
Перші 26 запитань оцінюються наступним чином: респонденту нараховується 0 балів за кожну відповідь «так», за 
відповідь «ні» – 1 бал. Підсумкова цифра дає кількісну самооцінку здоров'я.  
Відповідно, якщо на останнє питання дана відповідь «добрий» додається 1 бал. Оцінка анкети визначається за 
таблицею 2. 
Оцінка анкети на предмет здоров'я 
 

Кількість очок Стан здоров'я Рівень 

21-27 Ідеальний 

14-20  Добрий 
Високий 

8-13 Посередній 

4-7  Задовільний 
Середній 

0-3  Незадовільний Низький 

 
Опитувальник 5 

 
Самооцінка культури здоров'я 

І. І. Брехман, засновник вчення про здоров'я, стверджував, що збереження і відтворення здоров'я перебуває в 
прямій залежності від рівня культури є мірою усвідомлення й оволодіння людиною свого ставлення до самої себе, 
до суспільства, до природи, степенем і рівнем саморегуляції її власних потреб. Культура – це особливого роду 
ставлення до себе, яке властиве тільки людині. Тому необхідно прагнути, щоб студенти набули такі знання й 
навички щодо здоров'я, які б стали буттям, увійшли в культуру, в побут, у звички на все життя. 
Рівень культури здоров'я студентів можна визначити за допомогою комплексної методики самооцінки. 
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Самооцінка культури здоров'я студентів 
№ 
п/п 

Показники (критерії) культури здоров'я Самооцінка  
за п'ятибальною  

системою 
1 Духовний розвиток  
2 Культура мови  
3 Культура спілкування  
4 Культура поведінки  
5 Культура емоцій  
6 Розумовий розвиток  
7 Розумова працездатність  
8 Культура розумової праці  
9 Культура фізичної праці  
10 Художньо-естетична культура  
11 Культура тіла  
12 Фізичний розвиток  
13 Фізична працездатність  
14 Фізична культура  
15 Гігієнічна культура  
16 Екологічна культура  
17 Постава  
18 Психофункціональний стан  
19 Культура статевих стосунків  
20 Побутова культура  
21 Самоконтроль у режимі дня  
22 Руховий режим  
23 Режим дня  
24 Раціональне харчування  
25 Маса тіла  
26 Гігієна зору  
27 Здоровий спосіб життя  
28 Аутогенне тренування  
29 Культура зовнішності й ходи  
30 Родовід за батьківською та материнською лініями  
31 Шкідливі звички  
32 Загартування  
33 Активний відпочинок  
34 Ранкова гігієнічна гімнастика  
35 Статичне здоров'я за пульсом у стані спокою  

36 Динамічне здоров'я (швидкість відновлення пульсу після 
дозованого навантаження) 

 

37 Тривалість затримки дихання на вдиху (с)  
38 Відвідування лазні  
39 Артеріальний тиск (мм. рт. ст.)  
40 Правова культура  

 
Максимальна сума всіх показників – 200 балів. За сумою набраних балів визначається рівень (високий, 

вищий за середній, середній, нижчий за середній, низький) та оцінка культури здоров'я (відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно, погано). 

Шкала оцінки рівня культури здоров'я студента 
Бали Рівень культури здоров'я Оцінка рівня культури здоров'я Адаптований рівень 

200-161 Високий Відмінно 

160-121 Вищий за середній Добре 
Високий 

120-51 Середній Задовільно 

80-41 Нижчий за середній Незадовільно 
Середній 

40-1 Низький Погано Низький 
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Зведена таблиця показників контрольно-залікових нормативів (КЗН) з 
дисциплін «Баскетбол з методиками викладання», «Волейбол з методиками 

викладання», «Легка атлетика з методиками викладання», «Фітнес 
програми силового спрямування», «Гімнастика з методиками викладання» 

 
Оцінка в балах 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

№ 

Залікові вправи 
ст

ат
ь 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 
І Баскетбол з методиками викладання 

ч 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 
Штрафний кидок з 15 
спроб (кількість 
попадань) 

ж 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ч 9,9 10,0 10,1 10,2 10,5 10,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 
2 Човниковий біг (4х9 м) 

з веденням м’яча (в сек) ж 10,2 10,3 10,4 10,5 10,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 13,5 
ч 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

3 

Передача м’яча на 
швидкість в парах на 
відстані 6 м (кіл-ть 
разів за 30 сек) 

ж 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

ІІ Волейбол з методиками викладання 
ч 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 1 Верхня пряма передача 

в парах без втрати 
м’яча (кіл-ть передач) ж 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ч 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 2 Нижня пряма передача 
в парах без втрати 
м’яча (кіл-ть передач) 

ж 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ч 15 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 Подача м’яча будь-
яким способом з 15 
спроб (кіл-ть вдалих 
подач) 

ж 15 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ІІІ Легка атлетика з методиками викладання 
ч 12,8 12,9 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 15,0 1 Біг 100 м (в сек) ж 15,3 15,4 15,5 15,7 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,2 17,6 18,0 
ч 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 2 Стрибок у довжину з 

розбігу (в м) ж 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 
ч 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 3 Штовхання ядра 5 і 3 

кг, відповідно (в м) ж 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 
ІV Фітнес програми силового спрямування 

ч 42 41 40 38 37 35 33 30 27 25 23 20 1 Згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи (кіл-
ть разів) 

ж 24 23 22 21 20 18 16 15 14 13 12 10 
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ч 55 54 53 52 50 48 46 44 40 38 36 32 2 Піднімання тулуба в 
сід з положення 
лежачи на спині (кіл-
ть разів за 1 хв) 

ж 50 49 48 47 46 44 42 40 38 36 34 30 

ч 135 130 125 120 115 110 100 90 80 70 60 50 3 Стрибки на скакалці 
(кіл-ть разів за 1 хв) ж 130 125 120 115 110 100 95 90 80 70 60 50 

V Гімнастика з методиками викладання 
ч 1 Підйом переворотом 

в упор на поперечині 
(техніка) 

ж 
Виконання без 
помилок 

Виконання з 
однією 
помилкою 

Виконання з 
двома 
помилками 

Виконання з 
численними 
помилками або 
невиконання 

ч 2 
Лазання по канату 
(техніка) 

ж 
Виконання без 
помилок 

Виконання з 
однією 
помилкою 

Виконання з 
двома 
помилками 

Виконання з 
численними 
помилками або 
невиконання 

ч 3 
Опорний стрибок 
(техніка) 

ж 
Виконання без 
помилок 

Виконання з 
однією 
помилкою 

Виконання з 
двома 
помилками 

Виконання з 
численними 
помилками або 
невиконання 

 
Розрахунок інтегрованого рівня за балами комплексного опитувальника 

 
Опитувальники 

1 2 3 4 5 

Сумарна 
кількість 
балів 

Оцінка 
КЗН 

Рівень 

0-7 0-20 0-25 0-3 1-40 0-95 9-12 Високий 

8-15 21-60 26-50 4-13 41-120 96-258 5-8 Середній 

16-20 61-120 51-80 14-27 121-200 259-447 1-4 Низький 
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Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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