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Україна офіційно задекларувала свої на-міри реформування вищої освіти відповідно до європейських тенденцій її розвитку, пода-вши заявку на приєднання до Болонського процесу. На даному етапі важливо визначити основні пріоритети та найважливіші завдан-ня реального реформування вищої освіти в контексті прийнятого нового Закону України «Про вищу освіту», який відповідає сучасним європейським та світовим зразкам. Тому, ви-вчення європейського досвіду професійної підготовки фахівців фізичного виховання дозволить проаналізувати можливі напрями реформування професійної підготовки фахів-ців у вищих навчальних закладах України [6]. Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що розвиток та сучасні тенденції системи підготовки фахівців з фізичної куль-тури в умовах Євроінтеграції вивчали Ю. Вой-нар, Д. Наварецький, І. Д. Глазирін [4]. Дослі-дження Л. П. Сущенко, І. Б. Грінченка, зазна-чають, що традиційну вищу освіту в економі-чно розвинених країнах Європи надають кла-сичні університети, спеціалізовані коледжі, 

академії, інститути і професійно орієнтовані вищі школи [5, 11]. В сучасних умовах інтег-рації у європейський освітній простір, профе-сійна підготовка фахівців фізичного вихован-ня країн ЄС досліджувалася не системно, зок-рема вища фізкультурна освіта країн Східної Європи. Метою статті є аналіз сучасних тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у вищих навчальних закладах кра-їн Європейського Союзу (Східної Європи). Характеризуючи професійну підготовку фахівців фізичного виховання у країнах Євро-пейського Союзу, зокрема країн Східної Євро-пи, зазначимо, що до їх складу входять:  Бол-гарія, Кіпр (грецька частина), Чеська Респуб-ліка, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Лит-ва, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія. Зазначені країни Євро-пейського Союзу є учасниками структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, щодо зміни освітніх про-грам та відповідних інституційних перетво-рень, учасниками Болонського процесу, під-
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писавши декларацію «Зона європейської ви-щої освіти». 
Болгарія. Підготовка фахівців проводить-ся під егідою Комітету з науки, техніки та ви-щої школи. Головним навчальним закладом є Національна спортивна академія в Софії, де до 1973 року проводилась професійна підго-товка фахівців загального профілю з вибором спеціалізації за видом спорту. Починаючи з 1973 року з’явилася диференціація в підгото-вці фахівців: тренер та викладач. З 1978 року розпочалася підготовка фахівців за трьома напрямками: вчитель фізичної культури; тре-нер з виду спорту; спеціаліст з рекреації та реабілітації. Випускникам вищого навчально-го закладу присвоювалося два кваліфікаційні рівні – головний та додатковий. Нині в Болга-рії реалізується програма багатоступеневої освіти. Перший рівень займає 4 роки з прису-дженням звання «Бакалавр» за такими спеці-альностями, як: фізичне виховання; тренер з обраного виду спорту; кінезітерапія. Другий рівень передбачає річне навчання з присво-єнням звання «Магістр» за тими ж спеціаль-ностями. Третій рівень передбачає мінімум трирічний термін навчання з присвоєнням звання «Доктор» [4, 14]. 
Чеська Республіка. У Чехії підготовка фахі-вців проводиться під егідою Комітету з фізи-чного виховання й спорту університету Каро-ла в Празі. Учительський напрям здійснює підготовку універсальних фахівців, орієнто-ваних для роботи з молоддю, як у рамках уро-чного освітнього процесу, так і у вільних фор-мах організації занять із фізичного вихован-ня з викладання мов (англійської, російської, чеської), географії або біології. Підготовку компетентних викладачів фі-зичної культури для всіх видів шкіл, експер-тів для позашкільної фізичної діяльності ді-тей і молоді та експертів з фізичної діяльнос-ті всіх груп населення, зокрема людей з фізи-чними вадами здійснює Факультет фізичної культури Палацького університету Оломоуц. Окрім підготовки вчителів, факультет здійс-нює підготовку фахівців з навчання організа-ції дозвілля, з адаптивної фізичної активнос-ті, з фізіотерапії і цивільних наук [4]. Палаць-кий університет Оломоуц також здійснює пі-дготовку фахівців з адаптивної фізичної ак-

тивності. Мета програми – підготовка експер-тів у фізичній культурі й спорту на декількох рівнях для роботи з дітьми і дорослими з фу-нкціональними обмеженнями. Підготовка спрямована на оволодіння студентами теоре-тичними знаннями й практичними навичка-ми в організації різноманітних форм фізич-них дій для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Дана програма дає можли-вість для навчання студентів-інвалідів. 
Естонія, Латвія, Литва – країни Євро-пейського Союзу, які були в складі Союзу Ра-дянських Соціалістичних Республік та пев-ний період часу мали спільні освітні стандар-ти та традиції.  
Естонія.  Підготовка фахівців фізичного виховання  в Естонії здійснюється в класич-ному Університеті в м. Тарту на факультеті фізичної культури. Професійна освіта здійс-нюється на рівні бакалавріату, магістратури та докторантури. Бакалаврські програми пропонують в більшості непрофільні дисцип-ліни як доповнення до профільних. Окрім вчителів фізичної культури в університеті здійснюється підготовка спортивних лікарів на медичному факультеті [12]. 
Латвія. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання проводиться в Латвій-ському Університеті (м. Рига), на Факультеті «Педагогіки, психології та мистецтва», де здійснюється академічна та професійна під-готовка студентів за спеціальністю «Педагогіка здоров’я та спорту». На факуль-теті здійснюється професійна освіта фахівців фізичного виховання для дитячих садків, по-чаткової та середньої школи. Педагогічна освіта за всіма напрямами здійснюється з по-глибленим вивченням теорії та практики, виховання лідерства (теоретичні знання та практичні навички в управлінні навчальних закладів та освіта дослідження) [18]. Латвій-ська академія спортивної педагогіки (м. Рига) починаючи з 2010/2011 навчального року акредитувала такі освітні програми, як: про-фесійна вища навчальна програма «Фахівець в галузі освіти та спортивної роботи»; профе-сійна вища бакалаврська програма «Спор-тивна наука», «Фізіотерапія»; професійна ви-ща магістерська програма навчання «Спор-тивна наука»; програма навчання в доктора-
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нтурі «Спортивна наука». Випускники отри-мують ступінь професійного бакалавра в га-лузі спортивної науки, а також спеціальності в галузі освіти й спорту з наступними квалі-фікаціями: учитель спорту та керівник в га-лузі спорту; учитель спорту та фахівець з рек-реації (відновлення фізичних, духовних сил та здоров’я); старший тренер з виду спорту чи керівник в галузі спорту; учитель спорту й старший тренер з виду спорту; старший тре-нер з виду спорту чи спеціаліст з рекреації. Професійна вища бакалаврська програма на-вчання «Фізіотерапія» (термін навчання 4 роки) надає кваліфікацію фізіотерапевта. Кваліфікація тренер з виду спорту надається після професійної програми навчання «Фахі-вець в галузі освіти та спортивної робо-ти» (термін навчання 2 роки). Професійна вища магістерська програма навчання «Спор-тивна наука» (термін навчання 1 рік 7 міс.) надає кваліфікацію учитель спорту, старший тренер з виду спорту, керівник в галузі спор-ту, фахівець з рекреації. Програма навчання в докторантурі «Спортивна наука» (термін на-вчання 3,5 роки) надає наукову ступінь док-тора в галузі спортивної науки [9]. 
Литва. Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється в Литовському уні-верситеті спорту (м. Каунас). Традиційно проводиться професійна освіта за спеціаль-ностями: учитель фізичної культури, тренер з виду спорту, кінезітерапевт, менеджер зі спорту та туризму. На литовській мові прово-диться навчання на восьми бакалаврських програмах: фізична культура, система спор-тивного тренування (тренер з виду спорту); фізична активність і здоровий спосіб життя; спортивна рекреація і туризм; менеджмент спорту; фізіотерапія; адаптивна фізична ак-тивність; фізична активність і суспільне здо-ров’я. На двох програмах англійською мовою проводиться навчання за спеціальностями: система спортивного тренування; Європейсь-кий бакалавр фізичної активності й здорово-го способу життя.  Також, пропонується дев’ять магістерсь-ких програм литовською мовою: менеджмент туризму і спорту; психологія спорту; система спортивного тренування; педагогіка; фізична культура; спортивна фізіологія; адаптивна 

фізична активність; фізична активність і сус-пільне здоров’я; кінезітерапія. Чотири магіс-терські програми англійською мовою: спор-тивна фізіологія і генетика; кінезітерапія; менеджмент туризму і спорту; Європейський магістр тренерської роботи з баскетболу (спільно з Вустерським університетом, Вели-ка Британія). Дві докторські програми литов-ською мовою включають напрям соціальних наук та біомедицини (англійською мовою спільно з Тартуським університетом, Есто-нія) [19]. 
Греція. У 1982 році в Греції пройшла ра-дикальна реформа у вищій освіті: змінились структурні організації університетів, зміст навчальних планів. Відбулася модернізація професійної підготовки вчителів фізичної культури на рівні університетів. Відділи фі-зичної культури і спортивних наук були ство-рені в трьох університетах, а саме: Афінсько-му університеті, університеті Аристотеля в Салоніках, Університету Фракії. Університет Аристотеля в Салоніках на факультеті фізичного виховання та спортив-них наук здійснює професійну підготовку фа-хівців фізичного виховання на рівні бакалав-ріату, магістратури та докторантури. Навчан-ня на бакалавріаті триває від восьми до деся-ти семестрів. Програми Аспірантури надають можливість отримати Диплом аспіранта (Ступінь магістра). Навчання в докторантурі - Диплом доктора (PhD). Навчання за дослід-ницькою програмою післядипломної освіти для отримання ступеня магістра триває один повний навчальний рік (два семестри), і не може тривати більше двох повних академіч-них років (чотири семестри) [13]. З метою академічної мобільності студентів навчання здійснюється за схемою Європейського спів-товариства з накопичення кредитів ECTS. ECTS відображає зміст, структуру, еквівален-тність і відповідність навчальних програм; критерії якості освіти вищих навчальних за-кладів, що беруть участь в програмі, відповід-но умов про співпрацю. Факультет фізичного виховання та спортивних наук, для забезпе-чення навчання на науковій основі, у своєму складі має наукові лабораторії: розвиваючої медицини та спеціальної освіти; спортивної медицини; спортивної психології; спортивної 
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травматології; біомеханіки; загальної фізіо-логії та фізіології фізичних справ; гігієни та спортивного харчування; спортивної підго-товки [13]. 
Афінський університет здійснює профе-сійну підготовку фахівців фізичного вихован-ня на Факультеті фізичного виховання та спортивних наук, який має в своєму складі кафедри: спортивної медицини та біології, теоретичних наук, спортивних ігор, легкої атлетики, водних видів спорту, гімнастики та танців. Тривалість навчання за програмою бакалавріату становить чотири роки (вісім семестрів). Протягом перших трьох років на-вчання студенти навчаються за загальною програмою, на четвертому році навчання сту-дент обирає спеціалізацію: народні танці, адаптоване фізичне виховання, спорт для всіх. Навчання за спеціалізацією складає 18 кредитів на семестр. Ступінь магістра сту-дент отримує після двох років навчання. На факультеті фізичного виховання та спортив-них наук є можливість отримати ступінь кан-дидата наук після трьох років навчання та завершення досліджень, що пов’язані з таки-ми галузями: спортивна психологія, соціоло-гія, філософія, історія, педагогіка [2]. 
Кіпр (грецька частина). Вища освіта про-понується як державними, так і приватними установами. На Кіпрі всього сім університе-тів: три державних та чотири приватних. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється в Кіпрському євро-пейському університеті на рівні бакалавріату зі спеціальності спортивні науки та фізичне виховання. Загальний термін навчання три роки, 240 кредитів ECTS. На четвертому курсі студентам надається можливість обрати спе-ціалізацію. Випускники, незалежно від їх спе-ціалізації, можуть працювати в якості вчите-лів фізичного виховання у всіх навчальних закладах. Також вони мають право працюва-ти за наступними тренерськими спеціалізаці-ями: тренер професійного, напів-професій-ного та аматорського спорту; фітнес-тренер; керівник наукової підтримки в спорті. Випус-кники за бажанням можуть працевлаштову-ватися за спеціалізацією «Фізичні вправи та здоров’я»: керівник фітнес програм; керівник оздоровчих програм зі спеціальним контин-

гентом населення (особи, що мають вади здо-ров’я) [8]. Кіпрській європейський універси-тет на бакалаврському рівні проводить фахо-ву підготовку за програмою фізіотерапії. На-вчання проходить згідно світових стандартів фахової підготовки з фізичної терапії. Про-грама підготовки забезпечує вивчення таких дисциплін, як: кінезітерапія, лікувальна фізи-чна культура при захворюваннях опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихаль-ної, ендокринної систем, лікувальна фізична культура в неврології. Випускники мають право працевлаштування в державних та приватних клініках, спортивних клубах, спор-тивно-тренувальних, науково-дослідних центрах; в навчальних закладах середньої та вищої освіти. 
Угорщина. Фахівців готують у Вищій шко-лі фізичного виховання у Будапешті. Основ-ним напрямом у освіті є вчительський, але проводиться підготовка тренерів з різних видів спорту. У вищих педагогічних школах протягом чотирьох років здійснюється фахо-ва підготовка викладачів за двома спеціаль-ностями, де фізичне виховання є другим (додатковим) фахом для філологів, географів, істориків чи біологів [4, 14]. Національний Медичний університет Земмельвейс в Буда-пешті в своїй структурі має Інститут Медич-ної Реабілітації - найбільше медичний заклад Європи, спеціалізація якого реабілітація та відновлення організму при різних захворю-ваннях. Починаючи з 2015 року, в інституті відкрито програму підвищення кваліфікації за всіма напрямки реабілітації (за винятком психіатрії та логопедії) [3]. 
Мальта. Мальтійський університет про-понує студентам ступінь бакалавра, магістра та доктора (PhD). Інститут фізичного вихо-вання та спорту в Мальтійському університе-ті було створено у 2002 році з метою надання сертифікатів, дипломів, наукових ступенів; організації курсів підвищення кваліфікації з фізичного виховання та спорту; для прове-дення досліджень в даній галузі. Інститут фі-зичної культури та спорту включено до євро-пейської асоціації здоров’я і фітнесу, європей-ської мережі спортивної науки, освіти та за-йнятості, фізичного виховання, Асоціації Ве-ликобританії та Федерації Міжнародних 
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спортивних Університетів. Сертифікати, дип-ломи та науковий ступінь бакалавра фізично-го виховання надаються після курсу навчання від одного до трьох років. Тривалість всіх ба-зових програм бакалавріату – три роки [10].  
Польща. У Польщі підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється у більш ніж тридцяти вищих навчальних закладах, серед яких ключову роль відіграють Академії фізичного виховання [15]. Фахівців фізично-го виховання і спорту готують за двома освіт-ньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» – трирічний термін підготовки, і «магістр» – дворічний термін підготовки. Провідними профільними вищими навчальними заклада-ми є Варшавська, Гданська та Краківська ака-демії фізичного виховання, які можна віднес-ти до найбільш сучасних закладів з точки зо-ру активного впровадження європейських стандартів підготовки фахівців в галузі фізи-чної культури, спорту та здоров’я людини [1, 17]. У 1992 році було введено Статут вчителя, який передбачає посилення ролі вчителя у навчанні і вихованні підростаючих поколінь. У Статуті була запропонована наступна стру-ктура підготовки та удосконалення кваліфі-кації вчителів: трьохрічний ліцензіат; дворіч-ні магістерське навчання (після ліцензіату); післядипломне навчання (півтора року); док-торантура (три роки); підвищення кваліфіка-ції вчителів на курсах та методичних семіна-рах (для отримання більш високої вчительсь-кої кваліфікації). Міністерством освіти і спор-ту було затверджено Карту вчителя, в який визначено наступні ступені його кваліфікації: вчитель стажист, контрактовий, призначе-ний, дипломований і почесний професор освіти [16]. 
Румунія. У Румунії провідним навчальним закладом з підготовки фізкультурних кадрів є Інститут фізичного виховання й спорту в Бухаресті, утворений в 1912 році, який нині має назву Національна академія фізичної освіти та спорту Румунії з факультетами: фі-зичної освіти, спортивним, фізіотерапії; коле-джем для тренерів. У вищому навчальному закладі здійснюють підготовку магістрів, до-кторів. Передбачена дворівнева освіта за структурою 3+1, де на першому етапі прово-диться загальна базова підготовка, а на дру-

гому етапі навчання здійснюється спеціалізо-вана підготовка за відповідними напрямами [4]. 
Словаччина. Підготовка фахівців прово-диться під егідою Комітету з фізичного вихо-вання та спорту у Відділі фізичного вихован-ня та спорту Університету Камінського в Бра-тиславі. Підготовка фахівців в галузі фізично-го виховання здійснювався протягом чоти-рьох років. Починаючи з 1974 року відбувся перехід до п’ятирічного терміну підготовки вчителів фізичної культури та розпочалася реалізація програм за тренерським та органі-заційно-методичним напрямами. На тренер-ському напрямі більш поглиблено вивчають-ся теорія, методика та техніка обраного виду спорту. На організаційно-методичному на-прямі більш широко вивчаються теорія та методика фізичного виховання, проблеми організації та управління у галузі фізичної культури. Основними місцями працевлашту-вання випускників є заклади масових форм фізичної культури. Учительський напрям під-готовки фахівців в університеті, орієнтова-ний для роботи з молоддю, як в межах офі-ційного освітнього процесу, так і у вільних формах організації занять з фізичного вихо-вання [14]. 
Словенія. Основним навчальним закла-дом є Вища школа фізичної культури в Люб-ляні. Програма навчання розрахована на 4 роки. У вищій школі фізичної культури більш прагматична орієнтація в освіті, оскільки більше часу відводиться на теорію, методику та техніку рухової діяльності і менше на ви-вчення інших дисциплін природничого та гуманітарного циклів. В навчальному закладі повний курс навчання складається з двох етапів: етап базової підготовки (2 роки); етап спеціалізованої підготовки з вибором спеціа-льностей за напрямами: учительський, тре-нерський, рекреаційний (2 роки) [14]. 
Хорватія. У Загребському університеті на Факультеті фізичної культури проводиться професійна підготовка фахівців фізичного виховання за освітніми програмами бакалав-ріату, магістратури та аспірантури. Програми бакалавріату, першого циклу навчання, роз-раховані на три роки й складають 180 ECTS кредитів. Другий цикл навчання, магістерсь-
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кий, триває два роки та розрахований на 120 ECTS кредитів. Університетська програма пі-дготовки аспірантів, третій цикл навчання, триває три роки. По закінченні курсу студен-ти отримують диплом та вчений ступінь док-тора наук [7]. 
У таблиці 1 нами представлено навчальні плани професійної підготовки фахівців фі-зичного виховання таких вищих навчальних закладів ЄС, як: Краківська академія фізично-го виховання та Університету Фессалії, Гре-ція. 
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Т а б л и ц я  1  
Навчальні плани професійної підготовки фахівців фізичного виховання  

вищих навчальних закладів ЄС (кредити) [1, 2, 13] Краківська академія фізичного виховання Університет Фессалії, Греція 
Загальні предмети год. Перший рік навчання ECTS Іноземна мова (В2) 120 Анатомія 4 Інформатика 30 Біомеханіка 4 Філософія / соціологія 30 Педагогіка фізичного виховання 4 Пропедевтика логіки / комунікація міжнародна 30 Спортивна педагогіка 4 

Всього: 210 Вступ до педагогіки 3 
Базові предмети   Інформаційні технології 3 Анатомія 60 Легка атлетика І 2 Анатомія функціональна 15 Освітня гімнастика 2 Антропологія 45 Техніка баскетболу 4 Біохімія 30 Соціологія 3 Біологія людини 30 Психологія фізичного виховання 4 Фізіологія 90 Біохімія 4 Педагогіка 75 Психологія 4 Психологія 90 Іноземна мова (професійна) 3 Психолого-педагогічна допомога в школі 30 Легка атлетика ІІ 4 Теорія фізичного виховання 60 Традиційні танці Греції 4 
Всього: 525 Художня гімнастика 2 
Спеціальні предмети   Другий рік навчання   Антропомоторика 45 Основи фізіології рухів 5 Біомеханіка 30 Менеджмент рекреації і спорту 4 Освіта здоров’я 30 Методи досліджень 3 Риторика 30 Навчання рухам 3 Історія фізичної культури 45 Методологія викладання  фізичного виховання І 4 Туристка і рекреація 30 Ритміка 3 Методика фізичного виховання 90 Навчання волейболу 3 Управління і право в освіті 30 Навчання футболу 3 Перша домедична допомога 15 Вступ до тренування 4 Харчування людини 30 Кінезіології 4 Ритміка і танець 60 Спортивна педагогіка 3 Теорія дитячого та юнацького спорту 45 Історія фізичного виховання і спорту 3 Рухливі ігри і забави 30 Статистика 3 Теорія і методика гімнастики 90 Методологія викладання  фізичного виховання ІІ 4 Теорія і методика легкої атлетики 90 Навчання плаванню 4 Теорія і методика плавання та рятування 60 Навчання гандболу 3 
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У Європейських країнах існують різні форми підвищення професійного рівня в га-лузі фізичної культури доступні як для вчи-телів фізичного виховання, так і для вчителів молодших класів, які мають бажання отрима-ти право викладати фізичне виховання. Орга-нізація і проведення таких курсів різна в кра-їнах Європейського союзу. Курси мають принципові відмінності як за цілями, завдан-нями, формами, змістом, так і за тривалістю. У деяких країнах такі види перепідготовки не мають бюджетного фінансування і здійсню-ються за рахунок власних коштів або благо-дійних фондів і не є централізованими. У Європейських країн також існують кур-си підвищення кваліфікації виключно для учителів фізичного виховання. Їх метою є пі-двищення якості навчання, вивчення сучас-них тенденцій і підходів до фізичного вихо-вання школяра, ознайомлення з новими пе-дагогічними технологіями, методиками ви-кладання фізичної культури в школі, вивчен-

ня стратегій, що мотивуватимуть школярів до занять масовою фізичною культурою і спортом. Отож, аналіз сучасних тенденції профе-сійної підготовки фахівців фізичного вихо-вання у країнах Європейського Союзу свід-чить про те, що розподіл кількості годин се-ред дисциплін навчальних планів вищих на-вчальних закладів у різних європейських країнах відрізняється. У європейських краї-нах велика увага приділяється післядиплом-ній освіті фахівців з фізичного виховання і спорту. Використання досвіду вищої освіти у галузі фізичного виховання країн Європейсь-кого Союзу, на нашу думку, може стати дже-релом для аналізу й переосмислення поло-жень вітчизняної системи професійної підго-товки фахівців фізичного виховання. Перспективи подальших наукових розві-док полягають у дослідженні акмеологічно спрямованих освітніх систем вищих навчаль-них закладів Європейського Союзу. 

Т е т я н а  ДЕ РЕ К А Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) З а к і н ч е н н я  т а б л .  1  Краківська академія фізичного виховання Університет Фессалії, Греція Теорія і методика футболу (чоловічого) 60 Вступ до педагогіки спорту 4 Теорія і методика футболу (жіночого) 30 Методи навчання фізичного виховання 5 Теорія і методика гандболу 60 Фізичне виховання в початковій школі 5 Теорія і методика волейболу 60 Психологія спортивної педагогіки 4 Теорія і методика спортивної боротьби 45 Безпечна практика в школі 4 Художня гімнастика (жінки) 30 Педагогіка вправ 4 Теніс 15 Фізичне виховання в початковій школі 5 Лижний спорт 30 Вправи для інвалідів 5 Дипломна робота 45 Четвертий рік навчання   
Всього: 1125 Інтернатура у вихованні 4 
Всього за напрямом: 1860 Життєві навички у вихованні 4 Додаткова спеціалізація (на вибір з трьох) 270 Традиційні танці 2 Літній збір 66 Вправи та здоров’я освіта 4 Зимовий збір 78 Оцінювання у фізичному вихованні 4 Асистентська практика в початкові школі 30 Практика 4 Психолого-педагогічна практика 30 Планування, використання та оцінюван-ня у фізичному вихованні 5 Практика вчительська в школі 90 Вікова фізіологія 4 Практика з додаткової спеціалізації 45 Вимірювання в умовах школи 4 Практика в таборах (10 днів) 80 Навчальні ігри у фізичному вихованні 3     Дисципліни за вибором  

(в 5, 6, 7, 8 семестрах): 10     фізичне виховання в школі       адаптивне фізичне виховання       грецькі народні танці   
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PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS  

IN THE EU COUNTRIES (EASTERN EUROPE) 
The article analyzes the current trends of physical education specialists’ professional training in the 

European Union, particularly in Eastern Europe. It is determined specialties of bachelor and physical educa-
tion masters’ educational programs. There are peculiarities of the leading Eastern European highest educa-
tional establishments in physical education field educational programs given. The programs of Krakow 
Academy of Physical Education professional training and the University of Thessaly in Greece are described 
in details. The directions of physical education teachers’ upgrading courses in Eastern European universities 
are determined. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТРАНАХ ЕС (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА) 

В статье проанализированы современные тенденции профессиональной подготовки специали-
стов физического воспитания в странах Европейского Союза, в частности стран Восточной Евро-
пы. Определены специальности бакалавриата и образовательные программы подготовки магист-
ров физического воспитания. Приведены особенности учебных программ ведущих высших учебных 
заведений физкультурного профиля стран Восточной Европы. Подробно охарактеризованы про-
грамму профессиональной подготовки Краковской академии физического воспитания и Универси-
тета Фессалии в Греции. Определены направления деятельности курсов повышения квалификации 
учителей физического воспитания в высших учебных заведениях стран Восточной Европы. 
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