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Annotation
Introduction. Today, spreading values about peace and building a better society, by educating young people 

through sports in accordance with the ideas of Olympism, is gaining special relevance. One of the components of the 
implementation of the specified goal is the training of people who are able to spread the ideas of Olympism among dif-
ferent layers of the population, therefore, the quality organization of the educational process of specialists in the field 
is of particular importance. The purpose of the research is to identify problematic issues related to the integration of 
Olympic education into the educational process of student youth and to justify ways to overcome them as a component 
of improving the educational process. Material and methods: analysis and synthesis of scientific and methodical 
literature, documentary sources, systematization and generalization, expert survey. 12 specialists took part in the ex-
pert survey, including representatives of National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Lviv State 
University of Physical Culture named after I. Boberskyi, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sport, 
Kharkiv State Academy of Physical Culture. The results. According to the expert survey, the significance of the cycles 
of disciplines in which issues of Olympic education are implemented was determined; the opinion of experts regarding 
the problems that hinder the implementation of Olympic education in higher education institutions of Ukraine was re-
vealed; defined ways of overcoming the problems of implementing Olympic education issues; revealed personal quali-
ties of the student, the development of which is facilitated by the integration of Olympic education into the educational 
process. Conclusions. A component of a high-quality educational process is the implementation of Olympic education 
issues in the educational process of student youth. The most significant problem in the implementation of issues related 
to Olympic education was determined to be an insufficient number of methodological materials on the implementation 
of Olympic education, specifically in higher education institutions (60 points). In turn, developing methodical material 
for the implementation of Olympic education issues within the framework of seminar classes is the most effective way 
to overcome the problems associated with the implementation of Olympic education in the educational process of a 
higher education institution of Ukraine (119 points).

Keywords: Olympic education, students, educational process, higher education institutions.

Анотація
Вступ. Сьогодні набуває особливої актуальності розповсюдження ідей цінності миру та розбудови кращо-

го суспільства шляхом виховання молоді через спорт, згідно з ідеями олімпізму. Однією зі складових реалі-
зації зазначеної мети є підготовка осіб, які здатні поширювати ідеї олімпізму серед різних верств населення, 
тому особливої актуальності набуває якісна організація освітнього процесу фахівців галузі. Мета – визначен-
ня проблемних питань щодо впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді та об-
ґрунтування шляхів їх подолання як складової вдосконалення освітнього процесу.  Матеріал і методи: аналіз 
та синтез науково-методичної літератури, документальних джерел, систематизація та узагальнення, експерт-
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не опитування. В експертному опитуванні взяли участь 12 фахівців, серед яких представники Національного 
університету фізичного виховання і спорту, Львівського державного університету фізичної культури імені І. 
Боберського, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Харківської державної академії 
фізичної культури. Результати. Завдяки експертному опитуванню була визначена значущість циклів дис-
циплін, в рамках яких впроваджуються питання з олімпійської освіти; виявлена думка експертів  щодо про-
блем, які заважають упровадженню олімпійської освіти у закладах вищої освіти України; визначені шляхи 
подолання проблем реалізації питань з олімпійської освіти; виявлені особисті якості студента, розвитку яких 
сприяє інтеграція  олімпійської освіти в освітній процес. Висновки. Складовою якісного освітнього процесу 
є реалізація питань з олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді. Найбільш значущою про-
блемою реалізації питань з олімпійської освіти було визначено недостатню кількість методичних матеріалів 
з питань упровадження олімпійської освіти саме у закладах вищої освіти (60 балів). В свою чергу, розробка 
методичного матеріалу для впровадження питань з олімпійської освіти в рамках семінарських занять є най-
більш ефективним шляхом подолання проблем, пов’язаних із впровадженням олімпійської освіти в освітній 
процес закладу вищої освіти України (119 балів).

Ключові слова: олімпійська освіта, студенти, освітній процес, заклади вищої освіти.

Вступ. Вимоги сучасності у 
галузі освіти передбачають під-
готовку висококваліфікованих 
фахівців, здатних впровадити 
теоретичні знання та практичні 
уміння, які були набуті у закладі 
вищої освіти,  в цілісну систему 
та ефективно використовувати 
під час професійної діяльності [3, 
4, 14]. 

Для успішної реалізації осо-
бистісного потенціалу майбутніх 
спеціалістів галузі «фізична куль-
тура і спорт» в освітньому про-
цесі мають бути створені умови 
для формування таких компетент-
ностей як: здатність розв’язувати 
складні задачі і проблеми під час 
професійної діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту, зокре-
ма в  олімпійському спорті і осві-
ті, або у процесі навчання, що пе-
редбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю 
умов і вимог; здатність до само-
освіти, самовдосконалення та 
саморефлексії для успішної про-
фесіоналізації у сфері фізичної 
культури і спорту та ін. Вирішен-
ню таких завдань сприяє реаліза-
ція питань з олімпійської освіти в 
освітній процес студентів ЗВО [5, 
10].   

При цьому, одним із викликів, 
що стоїть перед сучасною систе-
мою освіти, особливо в умовах 
карантинних обмежень, військо-

вого положення, є забезпечення 
неперервності освітнього про-
цесу, якості і сталості здобуття 
освіти, розвиток дистанційних 
технології для здобуття освіти, 
що, в свою чергу, обумовлює ак-
туальність пошуку нових форм 
організації освітнього процесу, 
які сприятимуть позитивному 
ставленню молоді до навчання, 
забезпечать якісну організацію 
самостійної роботи студентів над 
вивченням програмного матері-
алу, формуватимуть мотивацію 
молодих фахівців до освіти та са-
моосвіти [8, 9].

Аналіз спеціальної науково-
методичної літератури також до-
зволяє відзначити, що сьогодні 
фахівцями детально обґрунто-
вано виховний потенціал олім-
пійського руху [2, 4], висвітлено 
питання соціальної значущості 
впровадження олімпійської осві-
ти в освітній простір [1, 6, 15, 
17]; досліджені особливості ін-
теграції дистанційних техноло-
гій в систему олімпійської освіти 
студентської молоді [8], дослід-
жено особливості діяльності цен-
трів олімпійських досліджень та 
освіти, що функціонують на базі 
профільних закладів вищої освіти 
України, обґрунтована значущість 
олімпійської освіти в процесі під-
готовки фахівців спеціальності 
Фізична культура і спорт [3, 10], 
розкрито шляхи інтеграції олім-

пійської освіти в роботу закладів 
загальної середньої освіти [9, 20], 
проаналізовані окремі елементи 
олімпійської освіти в освітньому 
процесі студентів [16, 17]

Однак проблеми, які пов’язані 
з упровадженням олімпійської 
освіти в освітній процес студент-
ської молоді залишаються акту-
альними. 

Гіпотеза роботи полягає у 
тому, що визначення проблемних 
питань щодо інтеграції олімпій-
ської освіти в освітній процес 
студентської молоді та обґрунту-
вання шляхів їх подолання, спри-
ятиме підвищенню ефективності 
освітнього процесу студентської 
молоді у закладах вищої освіти, 
де готують майбутніх фахівців 
спеціальності «Фізична культура 
і спорт».

Мета дослідження – визна-
чення проблемних питань щодо 
інтеграції олімпійської освіти в 
освітній процес студентської мо-
лоді та обґрунтування шляхів їх 
подолання як складової вдоскона-
лення освітнього процесу.

Матеріал. Експертне опиту-
вання використовувалось з метою 
визначення проблем і шляхів по-
долання реалізації олімпійської 
освіти серед студентської мо-
лоді України. Інструментарієм 
проведення даного дослідження 
була анкета. В дослідженні взя-
ли участь 12 фахівців, серед яких 
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представники НУФВСУ, ЛДУФК, 
ПДАФКС, ХДАФК. Ступінь узгод-
женості відповідей експертів ви-
значалася за допомогою коефіці-
єнта конкордації Кендалла (W). 
Для перевірки значущості кое-
фіцієнта конкордації використо-
вувався χ2-критерій Пірсона. Від 
усіх учасників було отримано ін-
формовану згоду на участь в опи-
туванні. 

Експертне опитування фахів-
ців спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» було проведено 
під час XIX Сесії Олімпійської 
Академії України у 2018 році.

Методи: аналіз та синтез на-
уково-методичної літератури, до-
кументальних джерел, системати-
зація та узагальнення, експертне 
опитування.

Результати дослідження та 
дискусія. З метою з’ясування по-
глядів експертів галузі "Фізична 
культура і спорт" щодо проблем 
інтеграції олімпійської освіти в 
освітній процес студентської мо-
лоді України та визначення шля-
хів їх подолання була розроблена 
анкета та проведене опитування. 
У дослідженні взяли участь 12 
фахівців. 

Аналіз результатів проведено-
го опитування дозволяє говорити 
про те, що 100 % респондентів 
вважають за необхідність упро-
ваджувати олімпійську освіту в 
процес підготовки студентської 
молоді України. Такі дані під-
тверджують актуальність дано-
го дослідження та важливість 
інтеграції питань, пов’язаних з 
олімпійською освітою, в процес 
підготовки майбутніх фахівців 
спеціальності "Фізична культура 
і спорт".

Також, на думку 100 % експер-
тів, упровадження олімпійської 
освіти в освітній процес студен-
тів закладів вищої освіти України 
сприятиме формуванню гармо-
нійно розвиненої особистості. 

Дослідження дозволило вста-
новити, що 75 % експертів вважа-
ють ефективною інтеграцію олім-
пійської освіти в освітній процес 

студентів у закладах вищої осві-
ти. Слід зазначити, що 25 % рес-
пондентів не змогли відповісти 
на дане питання. На нашу думку, 
це пов’язано з наявністю певних 
проблем щодо впровадження 
олімпійської освіти в процес під-
готовки студентів у закладах ви-
щої освіти України. 

В ході дослідження експерта-
ми визначені дисципліни, в рам-
ках яких впроваджується олім-
пійська освіта у закладах вищої 
освіти України, а саме «Олім-
пійський та професійний спорт», 
«Історія фізичної культури», «Те-
орія та методика фізичного ви-
ховання», «Олімпійський спорт», 
«Історія олімпійського руху», 
«Олімпійська освіта».

Аналіз змісту навчальних дис-
циплін дозволяє зазначити, що 
основний матеріал, який вивча-
ють студенти у закладах освіти, 
є однаковим за змістом; основ-
ними навчальними виданнями є: 
«Олімпійський спорт» (Плато-
нов В.М., Гуськов С.І., 1994 р.), 
«Олімпійський спорт» (Платонов 
В.М., Булатова М.М., Бубка С.Н., 
та ін., 2009 р.), «Олімпійська 
освіта: теорія та практика» (Єр-
молова В.М., 2011 р.), «Менедж-
мент підготовки спортсменів до 
Олімпійських ігор» (Платонов 
В.М., Коваленко Н.П., Бубка С.Н., 
Єсєнтаєв Т.К., 2019), «Олімпій-
ський спорт у системі гуманітар-
ної освіти» (Булатова М.М., Буб-
ка С.Н., Платонов В.М., 2019 р.) [6].

Проведене опитування дозво-
лило встановити, –  скільки відсо-
тків, на думку експертів, необхід-
но відводити на вивчення питань 
пов’язаних, з олімпійською осві-
тою у порівнянні з іншими питан-
нями навчальних дисциплін. Так, 
83 % респондентів вважають, що 
6-10 % потрібно відводити на ви-
вчення питань, пов’язаних з олім-
пійською освітою, та 17 % – рес-
пондентів відмітили –  0-5 %. 

Наступним кроком здійснення 
дослідження було визначити зна-
чущість циклів дисциплін, в рам-
ках яких впроваджується олімпій-

ська освіта (W=0,73). Експертам 
було запропоновано оцінити за 
п’ятибальною шкалою (від 0 до 
5 балів, де 5 – максимальна оцін-
ка, на думку фахівця) значущість, 
циклів дисциплін, при вивчен-
ні яких розглядаються питання 
олімпійської освіти. Так, на дум-
ку експертів, саме у цикл про-
фесійно-орієнтованих дисциплін 
найбільш важливо інтегрувати 
питання з олімпійської освіти (60 
балів), наступною за значущістю 
була відмічена практика за про-
філем майбутньої діяльності (46 
балів), далі були зазначені – цикл 
соціально-гуманітарних дисци-
плін (32 бали), цикл психолого-
педагогічних дисциплін (30 ба-
лів) та цикл медико-біологічних 
дисциплін (12 балів). 

Наступним кроком нашого до-
слідження було виявлення думки 
експертів щодо проблем, які за-
важають впровадженню олім-
пійської освіти у закладах вищої 
освіти України (рис. 1) (W= 0,71). 
Респондентам було запропоно-
вано оцінити за п’ятибальною 
шкалою (від 0 до 5 балів, де 5 – 
максимальна оцінка найзначимій 
проблемі, на думку фахівця) про-
блеми, що мають місце при інте-
грації олімпійської освіти в освіт-
ній процес студентів. 

Так, більшість експертів вважа-
ють, що саме недостатня кількість 
методичних матеріалів з питань 
впровадження олімпійської освіти 
(60 балів) є найбільш значущою 
проблемою, яка заважає ефектив-
ній інтеграції олімпійської освіти 
в процес підготовки студентів.

Такі дані дозволяють гово-
рити про необхідність розробки 
методичних матеріалів, які бу-
дуть присвячені питанням упро-
вадження олімпійської освіти в 
освітній процес у закладах вищої 
освіти. Наступними за значущіс-
тю, на думку респондентів, сліду-
ють – недостатня  кількість, у за-
кладах вищої освіти, навчальної 
літератури з питань олімпійської 
освіти та олімпійського спорту 
(41 бал), відсутність мотивації 
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студентів до навчання (34 бали), 
відсутність мотивації викладачів 
до впровадження олімпійської 
освіти (24 балів), недостатня 
кількість кваліфікованих фахів-
ців, здатних упроваджувати ідеї 
олімпізму серед студентської мо-
лоді (21 бал).

Далі в ході дослідження екс-
пертам було запропоновано визна-
чити шляхи подолання проблем 
упровадження олімпійської осві-
ти в освітній процес студентської 
молоді (W=0,7). Експертам було 
запропоновано оцінити за деся-
тибальною шкалою (від 0 до 10 
балів, де 10 – максимальна оцінка, 
на думку фахівця) шляхи подолан-
ня проблем, що мають місце при 
інтеграції олімпійської освіти в 
освітній процес студентів.

Результати дослідження до-
зволяють відзначити, що роз-
робка методичного матеріа-
лу для впровадження питань з 
олімпійської освіти в рамках 
семінарських занять є найбільш 
ефективним шляхом подолання 

проблем, пов’язаних з упрова-
дженням олімпійської освіти в 
освітній процес закладу вищої 
освіти України (119 балів). На 
думку експертів, це сприятиме 
вдосконаленню освітнього про-
цесу студентів та більш ефектив-
ній інтеграції олімпійської освіти 
в процес підготовки майбутніх 
фахівців спеціальності "Фізична 
культура і спорт". Далі були від-
мічені наступні шляхи подолання 
проблем – розробка моделі упро-
вадження олімпійської освіти в 
освітній процес закладів вищої 
освіти (98 балів), що в свою чергу 
дозволить отримати комплексне 
уявлення про особливості інте-
грації питань олімпійської освіти 
в освітній процес студентської 
молоді, що в свою чергу, сприяти-
ме вдосконаленню системи олім-
пійської освіти у закладах вищої 
освіти України.  Наступними за 
значущістю визначені – вдоско-
налення навчальних програм (91 
бал), відкриття (вдосконалення 
діяльності) структурних підроз-

ділів, які займаються проблема-
ми олімпійської освіти (74 балів), 
введення окремих дисциплін, 
що пов’язані з упровадженням 
питань олімпійської освіти (72 
бали), активізація науково-до-
слідної роботи (63 бали), акти-
візація співробітництва між за-
кладами вищої освіти (49 балів), 
залучення студентів до волон-
терської діяльності (45 балів), 
розповсюдження спеціальної лі-
тератури (37 балів), проведення 
практичних заходів, організація 
спортивних свят, малих Олімпій-
ських ігор серед студентів (12 ба-
лів). 

В ході опитування, 100 % екс-
пертів підтвердили доцільність 
включення питань з олімпійської 
освіти в процес педагогічної 
практики студентів, які здобува-
ють освіту за спеціальністю "Фі-
зична культура і спорт". 

Наступним кроком досліджен-
ня було встановити: розвитку 
яких особистісних якостей сту-
дента сприяє включення питань 
з олімпійської освіти в освітній 
процес  (W=0,71). 

Респондентам було запропо-
новано оцінити за семибальною 
шкалою (від 0 до 7 балів, де 7 – 
максимальна оцінка, на думку фа-
хівця), особисті якості студентів, 
розвитку яких сприяє інтеграція 
питань з олімпійської освіти в 
освітній процес студентів у закла-
дах вищої освіти України. 

Дослідження дозволяють від-
значити, що більшість експертів 
вважає, що така особиста якість, 
як бажання популяризувати ідеї 
олімпійської освіти серед різних 
верств населення найбільш ефек-
тивно розвивається у студентів 
завдяки включенню та вивченню 
питань з олімпійської освіти (75 
балів). Наступними за значущіс-
тю були зазначені – гуманістична 
орієнтація особистості студента 
(67 бали), розвиток педагогічної 
майстерності (62 бали), вдоско-
налення організаційних і творчих 
здібностей (52 бали), патріотизм 
(34 бали), бажання популяризува-

Рис. 1. Проблеми, які заважають упровадженню 
олімпійської освіти у закладах вищої освіти 
України (результат експертизи, n=12*), де:

1. Недостатня кількість методичних матеріалів з питань упрова-
дження олімпійської освіти

2. Недостатня кількість навчальної літератури з питань олімпійської 
освіти та олімпійського спорту

3. Недостатня кількість кваліфікованих фахівців, здатних упрова-
джувати ідеї олімпізму серед студентської молоді

4. Відсутність мотивації викладачів до впровадження олімпійської 
освіти

5. Відсутність мотивації студентів до навчання.
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ти національну ідею через фізич-
ну культуру і спорт (34 бали). 

Узагальнення отриманого ма-
теріалу дозволило встановити, 
що основними проблемами упро-
вадження олімпійської освіти в 
освітній процес, на думку експер-
тів, є недостатня кількість мето-
дичних матеріалів з питань упро-
вадження олімпійської освіти та 
недостатня кількість навчальної 
літератури у закладах вищої освіти 
з питань олімпійської освіти, від-
сутність комплексного уявлення 
щодо особливостей упроваджен-
ня олімпійської освіти в освітній 
процес. В свою чергу, основними 
шляхами подолання даних про-
блем були визначені: розробка 
моделі впровадження олімпійської 
освіти в освітній процес закладів 
вищої освіти та вдосконалення на-
вчальних програм окремих дисци-
плін, шляхом включення питань з 
олімпійської освіти. 

Отже, було проаналізовано, 
що фахівці [2, 5, 17] відзначають, 
що олімпійська освіта є важли-
вим аспектом формування висо-
кокваліфікованого фахівця галузі 
«Фізична культура і спорт», а та-
кож сприяє розвитку гармонійно 
розвиненої особистості. 

Дослідження дозволили допов-

нити інформацію щодо доціль-
ності реалізації питань з олім-
пійської освіти в освітній про-
цес студентської молоді [1, 11] та 
особливостей інтеграції олімпій-
ської освіти в процес підготовки 
фахівців закладів вищої освіти 
України [3, 9, 10], що сприятиме 
підвищенню якості процесу під-
готовки майбутніх спеціалістів 
галузі «Фізична культура і спорт». 

Висновки.
1. Сучасні реалії розвитку ви-

щої освіти в Україні передбачають 
постійний процес вдосконалення 
освітнього процесу з метою фор-
мування необхідних професійних 
компетенцій у майбутніх фахів-
ців зі спеціальності 017 Фізична 
культура і спорт та гармонійно 
розвинутої особистості. Аналіз 
спеціальної науково-методичної 
літератури дозволив відзначити, 
що олімпійська освіта є ефектив-
ним засобом у вирішенні зазначе-
ного питання.

2. Результати досліджень до-
зволили виділити основні про-
блеми інтеграції олімпійської 
освіти в освітній процес студент-
ської молоді, а саме: недостатня 
кількість методичних матеріалів 
з питань впровадження олімпій-
ської освіти (60 балів), недостат-

ня  кількість у закладах вищої 
освіти, навчальної літератури з 
питань олімпійської освіти та 
олімпійського спорту (41 бал), 
відсутність мотивації студентів 
до навчання (34 бали), відсутність 
мотивації викладачів до впрова-
дження олімпійської освіти (24 
балів), недостатня кількість ква-
ліфікованих фахівців, здатних 
впроваджувати ідеї олімпізму се-
ред студентської молоді (21 бал).

3. Виділені шляхи подолання 
проблем інтеграції олімпійської 
освіти в освітній процес студен-
тів - розробка моделі впроваджен-
ня олімпійської освіти в освітній 
процес закладів вищої освіти (98 
балів), вдосконалення навчальних 
програм (91 бал), відкриття (вдо-
сконалення діяльності) структур-
них підрозділів, які займаються 
проблемами олімпійської осві-
ти (74 балів), введення окремих 
дисциплін, що пов’язані з упро-
вадженням питань олімпійської 
освіти (72 бали), активізація на-
уково-дослідної роботи (63 бали), 
активізація співробітництва між 
закладами вищої освіти (49 балів) 
та ін.

Конфлікт інтересів. Автор (и) 
заявляє (ють), що не існує ніякого 
конфлікту інтересів.
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