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В статті проаналізовано навчальні програми підготовки фахівців фізичного виховання починаючи  
з 2003 р. Охарактеризовано навчальні плани підготовки фахівців фізичного виховання за циклами підготовки 
та кількістю годин й кредитів, які відведено на навчальні дисципліни. Проаналізовано кількісні дані навчаль-
них планів щодо практики студентів: навчальної, виробничої (педагогічної), виробничої (позашкільної), зі 
спеціалізації. Наведено дані щодо навчальних планів професійної підготовки фахівців фізичного вихован-
ня 2003, 2008, 2010, 2013, 2015 та 2017 рр. Визначено фахові компетентності (психолого-педагогічна, 
здоров’язберігальна, фізкультурно-педагогічна, управлінська, дослідницько-аналітична, правова), які фор-
муються в процесі практично спрямованої професійної підготовки, згідно сучасних освітніх стандартів та 
освітніх програм професійної підготовки фахівців фізичного виховання.
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Вступ. Проблема освiти фахiвцiв галузi 
фiзичного виховання та спорту перебуває в центрi 
уваги вітчизняних науковців, про що свiдчать 
дослiдження таких вчених, як Г. М. Арзюто-
ва (Арзютов Г. М., 2000, с. 4-6), О. Ц. Демiнського 
(Демінський О. Ц., 2003, с. 6 ), А. П. Конох  
(Конох А. П., 2006, с. 57), Л. П. Сущенко (Сущен-
ко Л. П., 2003, с. 137), О. В. Тимошенко (Тимо-

шенко О. В., 2009, с. 3), Б. М. Шияна (Шиян Б. М., 
1997, с. 4), Ю. М. Шкребтiя (Шкребтій Ю. М., 2006,  
с. 5). Дослiдники зазначають, що формування змiсту 
пiдготовки фахiвцiв потрiбно розглядати як цiлiсну, 
комплексну проблему, вирiшення якої необхiдно 
здiйснювати на основi ґрунтовних теоретико-
методологiчних пiдходiв вiдповiдно до стандартiв 
та рекомендацiй як Європейського простору вищої 
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освiти, так i Нацiональної рамки квалiфiкацiй 
та Закону України «Про вищу освiту» (2014 р.), 
Концепцiї розвитку неперервної педагогiчної освiти 
України (2013 р.).

Освiтнiй процес, в межах якого вiдбувається 
професiйна пiдготовка фахiвцiв, як зазначено  
у Законi України «Про вищу освiту» (2014 р.) – це 
iнтелектуальна, творча дiяльнiсть у сферi вищої 
освiти i науки, що провадиться у вищому навчаль-
ному закладi (науковiй установi) через систе-
му науково-методичних i педагогiчних заходiв та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження 
i використання знань, умiнь та iнших компетент-
ностей у осiб, що навчаються, а також на форму-
вання гармонiйно розвиненої особистостi (Закон 
України «Про вищу освiту», 2014). Однiєю з голов-
них методологiчних засад цього Закону є автономiя 
закладiв вищої освiти. Так, унiверситети визначають 
змiст освiти та дбають про забезпечення її якостi. 
Якщо дотепер галузевi стандарти освiти визнача-
ли перелiк нормативних навчальних дисциплiн та 
обсяги їх викладання, то новий закон передбачає, 
що нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищої 
освiти формуватиметься у термiнах результатiв на-
вчання, а перелiк навчальних дисциплiн визнача-
тиметься самими закладами освiти. На нашу думку, 
потрiбно враховувати попереднiй досвiд фахової 
пiдготовки та принципи формування освiтнiх про-
грамм (Дерека Т. Г., 2017, с. 253).

Мета статті – дослідження практично спря-
мованої професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання в процесі формування їх професійної 
компетентності.

Формування професiйних знань фахiвця фi-
зичного виховання регламентується базовими 
змiстовими модулями освiтньо-квалiфiкацiйної ха-
рактеристики, що є складовою Галузевого стан-
дарту вищої освiти та мiстить перелiк основних ви-
мог до професiйних якостей, знань i умiнь фахiвця 
фiзичного виховання, якi є умовою успiшного вико-
нання професiйних функцiй, професiйного станов-
лення та досягнення майстерностi, повний перелiк 
об’єктiв (предметiв) дiяльностi, iз якими пов’язана 
дiяльнiсть фахiвця, зазначено первиннi посади, якi 
може обiймати фахiвець пiсля закiнчення вищого 
навчально закладу, а також визначено його посадовi 
обов’язки вiдповiдно до чинних нормативних доку-
ментів (Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О., 2013, с. 160).

Процедура розроблення нового поколiння 
стандартiв вищої освiти України, на нашу думку, по-
винна враховувати вимоги таких рекомендацiйних 
документiв Європейської комісії (Дерека Т. Г., 2016, 
с. 161; Quennerstedt M., Larsson H., 2015):

• структури квалiфiкацiй для Європейського 
простору вищої освiти (The frаmework of quаlificа-
tions for the Europeаn Higher Educаtion Аreа);

• стислий опис рiвнiв Європейської квалi-
фiкацiйної рамки та Дублiнських дескрипторiв 
(Towаrds а europeаn quаlificаtions frаmework for 
lifelong leаrning – Аnnex 3 Complementаrity, Dublin 

descriptors аnd EQF descriptors – Commission of the 
europeаn  communities, Brussels, 8.7.2005, SEC (2005) 
957, Commission stаff working document, 2005);

• структури необхiдних ключових компе-
тентностей (Key Competences for Lifelong leаrning: 
А Europeаn Reference Frаmework – Implementаtion 
of «Educаtion аnd trаining 2010», Work progrаmmer, 
Working Group B «Key Competences», 2004).

У навчальних планах професійної підготовки 
фахівців фізичного виховання реалізовано принци-
пи цілісності, логічної послідовності, та поєднання 
теоретичних положень з практичними навичками.

Загальна кількість навчальних аудиторних го-
дин за навчальним планом 2003 р. складала 7184; 
за навчальним планом 2008 р. – 7488 год.; 2010 р. –  
7812 год.; 2013 р. – 8640 год.; 2015 р. – 8640 год.;  
2017 р. – 7200 год.

За циклами підготовки навчальні години розпо-
ділялися наступним чином. Цикл гумані тарної та 
соціально-економічної підготовки складав 15% 
від загальної кількості навчальних годин за пла-
ном 2003 р.; 18,3% – за навчальним планом 2008 р.; 
16,6% за планом 2010 р.; 4,6% за планом 2015 р. 

В свою чергу, цикл гуманітарної та соціально-
економічної підготовки поділяється на нормативну 
частину та варіативну, що розподілилися наступним 
чином: за навчальним планом 2003 р. – 95% норма-
тивна частина, 5% варіативна; н.п. 2008 р. – всі 100% 
дисципліни нормативної частини; і вже за навчаль-
ним планом 2010 р. цикл гуманітарної та соціально-
економічної підготовки на 44,4% складається  
з нормативної частини і на 55,6% з варіативної. 

За навчальними планами професійної під-
готовки 2013 та 2015 рр. цикл гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки є нормативною 
частиною. 

Стосовно циклу математичної, природничо-
наукової підготовки. За навчальним планом 2003 р. 
складав 11,3% від загальної кількості годин; за на-
вчальним планом 2008 р. – 11,5%; навчальний план 
2010 р. – 18,7%; навчальний план 2013 та 2015 рр. – 
11,25%; навчальний план 2015 р. – 15%.

Співвідношення нормативної та варіативної 
частини за даним циклом: за навчальним планом 
2003 р. – 93% нормативна частина, 7% варіативна; 
навчальний план 2008 р. – всі 100% дисципліни 
нормативної частини; за навчальним планом 
2010 р. цикл математичної, природничо-наукової 
підготовки складається з нормативної частини на 
77,8% і на 22,2% з варіативної, за рахунок дисциплін 
за вибором ВНЗ; за навчальними планами 2013 та 
2015 рр. таке співвідношення годин залишається – 
77,8% та 22,2%, відповідно.

У зв’язку з вище викладеним, кількісні та якісні 
зміни торкнулися і професійної підготовки фахівців 
напряму фізичне виховання.

Цикл професійної та практичної підготовки 
змінився наступним чином за навчальним планом 
2003 р. складав 73,7% від загальної кількості годин, 
за навчальним планом 2008 р. – 70,2%; навчальний 
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план 2010 р. вже становив 64,7%; навчальний план 
2013 та 2015 рр. – 58,5%.

З них нормативна частина за планом 2003 р. 
становила 60%, варіативна 40%. Нормативна ча-
стина в свою чергу розділялася на професійно-
педагогічну (25%) та на професійну науково-пред-
метну підготовки (75%). За навчальним планом 
2008 р. нормативна частина Циклу професійної та 
практичної підготовки становила 77%, варіативна  
в свою чергу – 23%. 

Підготовка бакалаврів здійснюється за цими 
планами здійснювалася за двома спеціалізаціями –  
«Методика туристичної роботи» та «Методика 
спортивно-масової роботи». 

Якісні зміни професійної підготовки відбулися 
в навчальному плані підготовки вчителів фізичної 
культури 2010 р. Нормативна частина циклу 
професійної та практичної підготовки стано-
вила 78%, варіативна – 22%. Навчальний план 
професійної підготовки фахівців фізичного вихо-
вання 2013 та 2015 рр. зберігає дане співвідношення.

Підготовка бакалаврів здійснюється вже за 
трьома спеціалізаціями – «Методика туристичної 
роботи» та «Методика спортивно-масової роботи» 
та додаткова спеціалізація «Основи здоров’я». На-
вчальний план професійної підготовки фахівців 
фізичного виховання 2015 р. забезпечує підготовку 
фахівців за такими спеціалізаціями, як «Методика 
спортивно-масової роботи», «Методика туристичної 
роботи» та «Фітнес» й «Захисник Вітчизни».

Таким чином, розширюється сфера діяль-
ності випускників напряму підготовки фізичне 
виховання.

Навчальним практикам в процесі підготовки 
вчителів фізичного виховання приділяється досить 
велика увага (див. Рис. 1).

За навчальним планом 2003 р. проводився лиж-
ний збір, туристичний збір, та 6-ти тижнева на-
вчальна педагогічна практика на 4 курсі, що стано-
вило 432 години.

За навчальним планом 2008 р. до вищевказаних 
практик додалися психолого-педагогічна навчаль-
на практика та літня практика в таборах – загальна 
кількість годин становила 756.

У навчальному плані 2010 р. досить логічно 
поєднані теоретична підготовка з практичними 
навичками. Педагогічна практика спрямована за 
профілем майбутньої роботи та спеціалізації – це 
«Методика туристичної роботи» та «Методика 
спортивно-масової роботи» та «Основи здоров’я» та 
становить 720 годин.

Навчальні плани професійної підготовки фа-
хівців фізичного виховання 2013 та 2015 рр. 
включає 813 годин, з них: 585 годин навчальна 
(педагогічна практика), виробнича (педагогічна)  
у молодшій й загальноосвітній школі; 225 годин 
практика зі спеціалізації. 

Практично спрямована освітня програма 
професійної підготовки фахівців фізичного ви-
ховання 2017 р. містить 1260 годин навчальної 
(психолого-педагогічної); виробничої (педаго-
гічної) у молодшій, середній та старшій школі; 
виробничої (позашкільної, гурткової роти). 
Практика із зазначених спеціалізацій включає  
225 годин.
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Рис. 1. Динаміка розподілу годин (%) за навчальним планом підготовки фахівців фізичного виховання: 
2003, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017 рр. затвердження

Відтак, освітня програма професійної підготовки 
фахівців фізичного виховання (2017) є практич-
но спрямованою й складається з 240 кредитів, де  
обсягу кредиту ECTS становить 30 академiчних 
годин, а згiдно з розрахунками, що узгоджуються 

з практикою європейських країн; рiчне навчаль-
не навантаження студента – 60 кредитів ECTS.  
Навчальний план професійної підготовки склада-
ється з таких розділів: обов’язкова частина, що 
охоплює: обов’язковi навчальнi дисциплiни 
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(включно з курсовими роботами, проектами); 
практику; атестацiю; вибiркова частина, до якої 
входять: навчальні дисципліни, практики, форми 
атестацiї (у разi отримання додаткової спецiалiзацiї 
(спецiальностi)); вибiрковi навчальнi дисциплiни 
та / або блоки вибіркових навчальних дисциплін. 
Обов’язковi навчальні дисциплiни спрямовані 
на формування загальних i фахових компетент-
ностей. Практика з відривом вiд навчання ста-
новить для бакалаврів: не менше 15% вiд загаль-
ного обсягу освітньої програми (на педагогічних 
спеціальностях); не менше 10% – на непедагогічних 
спеціальностях.

Таким чином, в процесі навчання на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти під час про-
ходження навчальної (психолого-педагогічної), 
виробничої (педагогічної, позашкільної) та зі 
спеціалізації формуються наступні фахові ком-
пе тентності фахівців фізичного виховання: 
психолого-педагогічна, здоров’язберігальна, фіз-
куль турно-педагогічна, управлінська, дослідницько-
аналітична, правова (Дерека Т. Г., 2017, с. 172; 
Dyba T., 2015, p. 99-102).

Психолого-педагогічна компетентність відо-
бражає здатність використовувати різні методи 
та прийоми навчання, виховання та соціалізації 
особистості, використовуючи закономірності роз-
витку і прояву психологічних особливостей лю-
дини у фізкультурно-оздоровчій діяльності, а та-
кож формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації 
особистості; знання щодо соціально-психологічних 
процесів, які впливають на формування особистості 
того, хто займається, та використовувати їх в процесі 
педагогічної діяльності. Здатність сприяти вихован-
ню у учнів позитивних соціально- та особистісно 
значущих якостей, таких, як: ініціативність, відпо-
відальність, організованість, дисциплінованість, 
працелюбність, наполегливість, комунікативність, 
толерантність, здатність до роботи у колективі. 

Здоров’язберігальна компетентність відображає 
знання та дотримання на заняттях санітарно-
гігієнічних норм, правил техніки безпеки проведен-
ня занять, забезпечення профілактики травматиз-
му. Здатність використовувати під час навчання та 
виконання професійних видів робіт основ медич-
них знань, за потреби надавати долікарську допо-
могу особам при виникненні у них невідкладних 
станів під час або у зв’язку із заняттями. Здатність 
використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань базових знань з теорії та мето-
дики фізкультурно-спортивної реабілітації. 

Фізкультурно-педагогічна компетентність 
відображає здатність використовувати під час 

навчання та виконання професійних завдань 
систему знань з теорії і методики фізичного 
виховання; знання, розуміння та вміння вико-
ристовувати у практичній діяльності анатомо-
морфологічні, фізіологічні, біохімічні, біомеханічні, 
психологічні особливості основи адаптації до 
фізичних навантажень різної спрямованості; впливу 
фізкультурно-спортивної діяльності на стан учнів  
(з урахуванням їх статі, віку, рівня фізичного ста-
ну та інших особливостей), сприяючи їх фізичному 
розвитку та зміцненню здоров’я. 

Управлінська компетентність відображає 
здатність організовувати діяльність та забезпечу-
вати ефективне управління окремими суб’єктами 
сфери фізичної культури і спорту, здійснювати 
підприємницьку діяльність у сфері фізичної культу-
ри і спорту, ефективно використовувати спортивні 
споруди, спеціальне обладнання та інвентар. 

Дослідницько-аналітична компетентність 
відо бражає здатність здійснювати науково-
дослідну діяльність у сфері фізичного виховання, 
а саме, – пошук нової інформації, що міститься в 
різноманітних друкованих та електронних дже-
релах, володіти сучасними методами наукового 
дослідження, які застосовуються у сфері фізичного 
виховання, за потреби здійснити проектування 
наукової роботи; організовувати та реалізувати на-
укове дослідження, адекватно проаналізувати його 
результати, сформулювати висновки та використо-
вувати їх у практичній діяльності.

Правова – знання та дотримання при організації 
занять та безпосередньо на заняттях законодавчих 
норм та правил, які стосуються як взаємодії між 
суб’єктами освітнього процесу в загалом, так і без-
посередньо, враховуючи специфіку його реалізації  
у сфері фізичної культури і спорту.

Висновки. Пріоритети сучасних освітніх про-
грам професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання спрямовані на практичну складо-
ву їх підготовки та формування фахових ком-
петентностей фахівців (психолого-педагогічна, 
здоров’язберігальна, фізкультурно-педагогічна, 
управлінська, дослідницько-аналітична, правова) 
впродовж навчання на бакалаврському рівні вищої 
освіти, що повністю відповідає вимогам освітнім 
стандартам європейських країн.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у вивченні освітніх програм професійної підготовки 
фахівців фізичного виховання у зарубіжних країнах 
та особливостей організації практик: педагогічної, 
виробничої, зі спеціалізації з метою використання 
зарубіжного досвіду у вітчизняній фізкультурній 
освіті.
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В статье проанализированы учебные программы подготовки специалистов по физическому воспитанию 
начиная с 2003 года. Охарактеризованы учебные планы подготовки специалистов по физическому воспита-
нию по циклам подготовки и количеством часов и кредитов, которые отведено на учебные дисциплины. Про-
анализированы количественные данные учебных планов по практики студентов: учебной, производственной 
(педагогической), производственной (внешкольной), по специализации. Приведены данные учебных планов 
профессиональной подготовки специалистов физического воспитания 2003, 2008, 2010, 2013, 2015 и 2017 
годов. Определены профессиональные компетентности (психолого-педагогическая, здоровьясохраняющая, 
физкультурно-педагогическая, управленческая, исследовательско-аналитическая, правовая), которые фор-
мируются в процессе практически направленной профессиональной подготовки, согласно современным об-
разовательным стандартов и образовательных программ профессиональной подготовки специалистов по 
физическому воспитанию.
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Training programs of physical education specialists’ training, circa 2003, have been analyzed in this article. 
Elective and normative aspects of physical education specialists’ training curricula have been characterized by 
training cycles: humanitarian, social-economic, mathematical, of natural studies’, professional and practical (2003, 
2008, 2010, 2013, 2015). 2017 curricula of educational programs of professional training, which build general and 
specific professional competences, have been characterized by clusters of subject areas. Physical education specialists’ 
training curricula of years 2003, 2008, 2010, 2013, 2015 and 2017 have been characterized by amount of hours and 
course credits, which are given to academic subjects. Quantity data of students’ teaching and working (both pedagogic 
and out-of-school) educational practices has been analyzed. Data about physical education specialists’ professional 
training curricula of years 2003, 2008, 2010, 2013, 2015 and 2017 has been given. Professional competences, 
which are formed during practically oriented professional training, have been defined, in accordance to modern 
educational standards and physical education specialists’ professional training curricula. Recommendation documents 
of the European Comission, requirements of which should be taken into account while formulating new era of higher 
education standards, have been identified.
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