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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ І 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
 

Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців, 

висуваючи потужні вимоги до якості освіти [2]. За ствердженням авторів 

наукових робіт, що опікуються питаннями якості освітнього процесу, 

формування творчого потенціалу перспективного фахівця фізичної культури і 

спорту в поєднанні з набутими компетентностями є спрямованим шляхом 

удосконалення  професійної підготовки викладачів фізичного виховання, 

вчителів фізичної культури та тренерів, здатних відповідати сучасним запитам 

суспільства [1, 3]. 

Мета – визначити проблеми підготовленості фахівців фізичної культури 

і спорту та шляхи їх вирішення на сучасному етапі розвитку освіти в галузі. 

Методи дослідження:аналіз та узагальнення даних науково-методичних 

літературних джерел;анкетування. 

Задля визначення низки проблем, що супроводжують процес 

становлення і підготовки кваліфікованого спеціаліста, застосовано 

анкетування авторитетних фахівців галузі, що надало підстави для 

узагальнення проблемних питань: 

підходи до освітнього процесу здебільшого є застарілими і спираються 

виключно на перевірені часом методики; 

анонсовані освітніми програмами навички практичного характеру не є 

відповідними процесу професійної діяльності, коли дипломований фахівець 

відразу готовий долучитись до трудового процесу за фахом; 

не знайшло відображення в педагогічному процесі сучасне бачення 

якості освіти у ракурсі набуття компетентностей, а не інформативних знань; 

не враховано у навчальному процесі потреби роботодавців, а відтак 

конкурентна спроможність дипломованого молодого фахівця нижча за 

досвідчених спеціалістів; 

в процесі підготовки молодих фахівців застосовується обмежений 

арсенал форм і методів інноваційного навчання з елементами гейміфікації, що 

в подальшому ними не інтегрується у професійну діяльність; 

наявний відсоток дипломованих фахівців, які не планують працювати за 

спеціальністю і розуміють хибність власного вибору. 

Необхідність модернізації системи освіти фахівців фізичної культури і 



спорту знайшла відображення в працях авторитетних вчених у галузі, але 

сьогодення залишає без точної відповіді шляхи удосконалення, що 

ґрунтуються на нових методологічних засадах [1, 4].Зрозуміло, що таке 

складне за своєю сутністю питання не може мати конкретну відповідь, але 

значна схожість думок респондентів уможливила скласти алгоритм кроків, 

необхідних для вирішення цієї проблеми. Запропоновані респондентами 

шляхи подолання існуючих проблем доцільно узагальнити таким чином: 

потребує перегляду та вдосконалення організаційна структура 

підготовки професіонала, необхідне формування освітніх програм з 

урахуванням пропозицій та потреб роботодавців; 

потребують перегляду, модернізації та суттєвого вдосконалення 

методики навчання, перевірені часом, доречним є застосування інноваційних 

підходів до освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог та досвіду 

іноземних навчальних закладів; 

важливо впровадження ефективного поточного контролю процесу 

підготовки фахівців фізичної культури і спорту з позиції відповідності 

сучасному ринку праці у кінцевому результаті; 

пошук шляхів удосконалення освітнього процесу за рахунок зворотного 

зв’язку зі студентами стосовно інформації про якість дисципліни; 

необхідне усунення дефіциту кваліфікованих педагогічних кадрів, тому 

на часі перегляд та осучаснення вимог до надання знань, вмінь та навичок 

майбутньому фахівцю фізичної культури і спорту; 

галузь потребує створення належних умов з боку держави та вирішення 

низки проблем, що впливають на якість підготовки молодих спеціалістів, 

робота яких є запорукою формування здорової нації. 

Длявдосконалення професійної підготовленості фахівців фізичної 

культури і спорту на сучасному етапі розвитку необхідна систематизація 

наявних знань зі спрямованістю на застосування інноваційних підходів, 

найбільш ефективних методик з урахуванням закордонного досвіду та їх 

практичної реалізації в навчальному процесі в єдиний комплекс з урахуванням 

тенденцій розвитку сучасної освіти та їх подальшої інтеграції в ефективні 

форми педагогічного процесу. 
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ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Підготовка та комплектування ЗС України офіцерами структур 

морально-психологічного забезпечення (МПЗ) є одним з найбільш важливих і 

складних завдань системи військової освіти. Організатор МПЗ – це військовий 

професіонал, який займається навчально-виховноюта психологічною роботою 

у військах. МПЗ ведення бойових дій – один із основних видів всебічного 

забезпечення військ (сил), метою якого є формування та підтримка 

позитивного морально-психологічного стану (МПС) особового складу, його 

професійно важливих, бойових і психічних якостей, необхідних для успішного 

виконання ним бойових завдань [1; 2]. Ефективне проведення його заходів 

передбачає своєчасне цілеспрямоване професійне використання всіх наявних 

сил і засобів для попередження негативного МПС особового складу, 

перерозподіл зусиль і посилення впливу на головних напрямах роботи. 

Головна вимога, яка пред’являється до майбутнього організатора МПЗ, – це 

його системна здатність оперативно та професійно розв’язувати посадові 

компетенції офіцера та фахівця на оперативно-тактичній ланці управління. 

Професійна компетентність офіцера – організатора МПЗ полягає у його 

підготовленості, здатності та готовності здійснювати організаційно-

психологічну діяльність, спрямовану на формування та підтримання, а за 

необхідності та відновлення необхідного для виконання поставлених 

навчальних, навчально-бойових і бойових завдань МПС особового складу, що 

забезпечуватиме їх виконання. Їх професійна компетентність забезпечує, з 
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