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Анотації:
Визначається місце спорту у 
вищому навчальному закла-
ді в умовах переходу україн-
ської освіти на європейські 
стандарти. Відзначається, що 
спортивна діяльність студента 
вищого навчального закладу 
повинна бути чітко розмежова-
на на аматорський та профе-
сійний спорт. З переходом на 
кредитно–трансферну систему 
організації навчального проце-
су, змінюється відношення до 
фізичного виховання і спорту у 
напрямку врахування всіх сто-
рін діяльності студента, в тому 
числі і участі у змаганнях. 

Огнистый А.В., Бирюков А.В. Сту-
денческий спорт в условиях Бо-
лонской декларации - проблемы и 
перспективы. Рассматривается ме-
сто спорта в высшем учебном заведе-
нии в условиях перехода украинского 
образования на европейские стан-
дарты. Отмечается, что спортивная 
деятельность студента высшего учеб-
ного должна быть четко разделена на 
любительский и профессиональный 
спорт. С переходом на кредитно–
трансферную систему организации 
учебного процесса, изменяется от-
ношение к физическому воспитанию 
и спорту в направлении учета всех 
сторон деятельности студента, в том 
числе и участии в соревнованиях. 

Ognystyy A.V., Biryukov A.V. Student sport in the 
conditions of Bologna declaration is problems 
and prospects. To study the place of sport in 
a higher educational establishment under the 
conditions of the transition of Ukrainian education 
to the credit–transfer system of the organization of 
educational process. Sporting activity of a student 
of a higher educational establishment must be 
strictly divided into amateur and professional sport. 
With transition to the credit–transfer system of the 
organization of educational process the attitude 
toward physical education and sport changes. The 
changes lie in taking into account and estimation 
of all the sides of students’ activity, including their 
participation in competitions. At the same time the 
estimation of additional credits only for participation 
in sport competitions should become an important 
stimulus for further sport perfection. 
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Вступ.1

Зміцнення державності України неможливе без 
структурної реформи системи вищої освіти, спрямо-
ваної на забезпечення мобільності, працевлаштування 
та конкурентоспроможності фахівців [1].

По новому, у світлі приєднання України до євро-
пейського освітнього товариства, розглядаються пи-
тання студентського фізичного виховання та спорту 
як складової формування професійного здоров’я май-
бутніх випускників, які повинні забезпечити конку-
рентоспроможність на світовому ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив 
широкий інтерес зарубіжних та вітчизняних фахів-
ців до проблеми реформування освітньої галузі: До-
лженко О.В., 2000 [3]; Домашенко А.В. 2002 [4], Жу-
равський В.С., Згуровський М.З., 2003 [5]; Кремень 
В.Г., 2003 [8]; Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинка-
рук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І., 2003 [1], Куделко 
В.Е., Королінська С.В., 2006, [9], Мосійчук Л.В., 2006 
[10], Кожевнікова Л.К.,. Лапшинська Н. 2007 [6], Ва-
карчук І., 2009 [2] і ін. 

Останнім часом з’являються наукові доробки, що 
стосуються реформування вузівського фізичного ви-
ховання в умовах кредитно–трансферної системи 
організації навчального процесу, проводяться науко-
ві конференції (Волинський національний універси-
тет імені Лесі Українки, Луцьк, 28–30 травня 2008 
р., Львівський національний університет імені Івана 
Франка, жовтень 2008 р.), та симпозіуми (Одеський 
національний політехнічний університет, Одеса, 
23–25 вересня 2008 р.) присвячені даній проблемі. 
Поряд з великою кількістю наукових та методичних 
публікацій, виступів у світових та українських засо-
бах масової інформації незрозумілою, та і до кінця 
невирішеною, залишається проблема місця фізично-
го виховання та студентського спорту у вузівському 
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навчальному процесі та загалом у житті пересічного 
студента.

Беззаперечним є те, що фізичне виховання та 
спорт повинні забезпечити відмінний рівень здоров’я, 
високу продуктивність та цілий спектр рекреаційних і 
реабілітаційних заходів щодо підростаючого поколін-
ня. На жаль, ми не виявили публікацій, які пов’язані 
з місцем фізичного виховання і спорту у процесі інте-
грації національної системи освіти у болонський про-
цес, що і зумовило актуальність нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного педагогічного університету імені В. 
Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити місце спорту та його якіс-

ну у вищому навчальному закладі в умовах переходу 
української освіти до європейських стандартів. 

Перед собою ми ставили наступні завдання:
1. Вивчити особливості спортивної діяльності у вищому 
навчальному закладі в умовах кредитно–трансферної 
системи організації навчального процесу.

2. Розробити шкалу оцінки зарахування додаткових 
кредитів студентам, що приймають участь у спор-
тивних змаганнях.
Для вирішення поставлених завдань були викорис-

тані такі методи дослідження:
Теоретичний аналіз і узагальнення літератур-

них джерел. 
Вивчення наукової літератури з означеного на-

прямку дало можливість виділити проблему студент-
ського спорту у вищих навчальних закладах в умовах 
кредитно–трансферної системи організації навчаль-
ного процесу. Аналіз наукових джерел дозволив роз-
крити зміст основних понять, що стосуються впрова-
дження Болонської декларації у навчальний процес. 
На основі аналізу і узагальнення літературних джерел 
були сформовані мета і задачі дослідження.
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Результати дослідження.
Студентський спорт для переважної більшості ви-

щих навчальних закладів України є одним з основних 
компонентів фізичної культури студентської моло-
ді. Болонська система висуває до спорту зовсім інші 
вимоги щодо організації занять, змагань, діяльності 
спортивних клубів та обліку спортивних результатів.

Для більшої зацікавленості студентів у система-
тичних заняттях одним із видів спорту важливо вихо-
вувати і розвивати у них стимули. Провідними стиму-
лами є такі, як покращення працездатності в навчанні 
і майбутній професійній діяльності; відпочинок (роз-
ваги) під час навчальної діяльності; струнка фігура; 
поліпшення власних спортивних результатів та ре-
зультатів навчання; товариство (спілкування), напру-
женість, співпереживання, драматизм під час змагань; 
випробування і успіх; рішучість і упевненість.

Варто відзначити, що сьогодні немає чіткої дер-
жавної політики в галузі фізичної культури і спорту. 
Потрібно визначити хто чим займається, які має для 
цього можливості (кошти) і як він за це відповідає, чіт-
ко розмежувати функції між Держкомспорту, НОКом, 
спортивними товариствами, відомствами, федерація-
ми і згідно з цим проводити державне фінансування. 
Сьогодні готувати спортсменів до Олімпійських ігор 
починають усі. А якби була державна політика, ми б 
знали, що для учнів маємо такий–то резерв, для сту-
дентів – інший. А так у нас все на ентузіазмі, який 
дуже швидко минає. У загальноукраїнському календа-
рі передбачено 500 заходів на рік, а проводиться мак-
симум 100 – не вистачає коштів [1].

Спорт у світі розвивається в основному за клуб-
ною системою. Європейські країни та загалом біль-
шість економічно розвинених країн світу не особливо 
прагнуть до активної участі студентів–спортсменів 
високого класу у змаганнях світового масштабу таких 
як студентські спортивні фестивалі, Всесвітній сту-
дентській універсіаді, студентських клубних чемпіо-
натах континентів та світу спрямовуючи студентський 
спорт на підготовку до Олімпійських ігор чи змагань 
професійного спорту. У нас така специфіка трохи по-
рушена. Ми до сих пір, як і за радянських часів, тіши-
мось високими результатами спортсменів–студентів 
та мовчимо про невдачі на спортивних аренах світо-
вого масштабу. 

Ми не принижуємо значення студентського спор-
ту. Взагалі, потрібно більше уваги приділяти студент-
ському спорту. Саме через нього, через універсіади 
треба йти до Олімпіади. Кожен ВНЗ повинен прово-
дити спартакіади, щоб це було як спортивне свято. 
І доводити, що в Україні спорт є. А не робити спорт 
відірваним від життя, від організацій, які повинні за-
йматися ним [1]. 

Весь цивілізований світ вже давно зрозумів, що 
сьогодні краще займатися цим питанням, ніж потім 
лікарні будувати для дітей і молоді. А ще гірше – 
тюрми. 

Не на останньому місці стоїть і облік та оцінка 
спортивних результатів в умовах кредитно–
трансферної системи організації навчального 
процесу.

Проте студентський спорт повинен бути масовим. 
В цьому випадку доцільно виділяти два рівні: 
початкової підготовки і поглибленої спеціалізації. 
Рівень початкової підготовки припускає заняття із 
спортсменами, що починають. Її мета – масовість. Це 
відповідає вимогам вузівської програми, відповідно 
до якої студенти виконують вправи на розряди (лижні 
гонки, легка атлетика, біг і т. д.). 

У спортивне учбове відділення в неспеціалізованиx 
вищих навчальних закладах зараховуються студенти 
основної медичної групи, які мають відповідний 
рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
і бажають поглиблено займатися одним (або 
декількома) з видів спорту, з яких проводяться 
навчально–тренувальні заняття в даному вищому 
навчальному закладі.

Студентам надається право вільного вибору виду 
спорту і учбової групи з урахуванням їх інтересів.

Студенти спортивного відділення, що підвищують 
свою майстерність за межами вищого навчального 
закладу, можуть бути звільнені від практичних занять 
з фізичного виховання, при умові виконання залікових 
вимог у встановлені кафедрою строки.

Рівень поглибленої спеціалізації припускає 
заняття із студентами в групах підвищення спортивної 
майстерності та вищої спортивної майстерності. 
Мета – виявлення найбільш здатних спортсменів і 
підготовка їх в збірні команди з різних видів спорту. 
Вони беруть участь в змаганнях всередині вузу, 
між вузами України і т.д. З найбільш обдарованих 
спортсменів комплектується резерв для збірних 
команд, вузу, міста, області, України і т.д.

Поглиблена спеціалізація в більшості 
випадків реалізується через навчання студентів на 
спеціалізованих факультетах чи вузах. 

Кредитно–трансферна система організації 
навчального процесу орієнтована на послідовне й 
системне залучення студентів до самостійних та 
індивідуальних занять, в тому числі і спортом. 

Останні накази та розпорядження Міністерства 
освіти на науки України, орієнтуючись на 
загальноєвропейські вимоги, регламентують фізичне 
виховання та його складову – студентський спорт – 
як позакредитну дисципліну. Можна погодитись із 
тим, що заняття з фізичного виховання та масового 
спорту носять навчально–оздоровчий характер та за 
них нарахування кредитів не проводиться. З іншого 
боку, діяльність спортсмена високої кваліфікації, де 
спорт – це навчально–тренувальний процес та загалом 
важка праця, на благо вузу та держави. Наслідком 
цієї діяльності є участь у змаганнях, за результати 
участі в яких можуть зараховуватись додаткові 
кредити. І це цілком логічно. Якщо розглянути 
визначення кредиту як одиниці обліку навчальної 
діяльності, то вони відображають кількість роботи, 
якої вимагає кожен блок курсу, відносно загальної 
кількості роботи, необхідної для завершення повного 
року академічного навчання у закладі, тобто лекції, 
практична робота, семінари, консультації, виробнича 
практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома, 
екзамени, дипломний проект, кваліфікаційну роботу і 
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виробничу практику чи інші види діяльності, пов’язані 
з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на по-
вному навантаженні студента, а не обмежується лише 
аудиторними годинами. 

Це визначення на нашу думку у модифікованому 
нами варіанті може відображати і спортивну діяль-
ність. Кредит у проектуванні на спортивну діяльність, 
як навчально–тренувальний процес відображає ту 
кількість тренувань, якої вимагає кожен етап підго-
товки відносно загальної кількості роботи, необхід-
ної для завершення повного циклу підготовки, тобто 
технічної фізичної (загальної і спеціальної), психоло-
гічної, інтегрованої, навчально–тренувальні збори, 
змагання (вибіркові, кваліфікаційні, етапні, фінальні 
і ін.) чи інші види діяльності, пов’язані з результатом 
змагальної діяльності. 

Поряд з обов’язковими кредитами, студент може 
здобувати і додаткові. Одним із шляхів їх отримання є 
участь та результат змагань.

Кафедрою фізичного виховання, спільно з кафе-
дрою теорії і методики олімпійського та професійного 
спорту, Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, та управлін-
ням з фізичного виховання і спорту Тернопільської 
області розроблена шкала нарахування додаткових 
кредитів студентам, що беруть участь у спортивних 
змаганнях (табл 1).

Для порівняння наводимо систему оцінки 
науково–дослідної роботи для студентів Тернопіль-

ського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка розроблену першим про-
ректором університету, професором Терещуком Г.В.  
(табл. 2).

Розглядаючи наукову роботу та спортивну діяль-
ність студента можна зауважити, підготовка до зма-
гань різного рангу вимагає тривалішої підготовки на 
відміну від підготовки наукової публікації. Навчання в 
університеті само собою вимагає залучення студента 
до наукової діяльності для реалізації принципу одно-
го з принципів Булонської декларації „навчання через 
дослідництво”.

Окрім того потрібно зауважити, що наукова робо-
та розглядається в аспекті всіх студентів незалежно 
від напрямку підготовки на відміну від спортивної 
діяльності, яку ми пропонуємо диференціювати для 
студентів спеціалізованого та неспеціалізованих фа-
культетів, що на нашу думку дасть змогу вельми сти-
мулювати студентів міжфаку до спортивного вдоско-
налення. 

З переходом Української освіти на європейські ви-
моги, де фізичне виховання і спорт є поза кредитною 
дисципліною, нарахування додаткових кредитів ми 
рахуємо одним із шляхів оцінки важкої праці тренерів 
та спортсменів.

Висновки: 
Спортивна діяльність студента вищого навчально-1. 
го повинна бути чітко розмежована на аматорський 
(масовий) та професійний спорт.

Таблиця 1
Кількість кредитів зараховується в залежності від рангу змагань та зайнятого місця.

Змагання 
різного рангу

Для студентів факультету 
фізичного виховання Для студентів інших факультетів

Кількість кредитів Кількість кредитів

Рейтинг 1–3 
місце

4–6 
місце

7–10 
місце участь 1–3 

місце
4–6 
місце

7–10 
місце участь

Міжнародні 
змагання * 3,0 2,5 2,0 1,5 * 4,0 3,5 3,0 2,5 *

Всеукраїнські 
змагання ** 2,0 1,5 1,0 0,5 ** 3,0 2,5 2,0 1,0 **

Змагання 
обласного 
рівня***

1,0 0,5 – – 2,0 1,5 1 0,5 ***

* – Олімпійські ігри, Чемпіонати (першості, кубки)  Світу і Європи, континентів, всесвітні універсіади.
** – Чемпіонати (першості, кубки) України з видів спорту, студентські універсіади.
*** – чемпіонат і першість області.
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Таблиця 2.
Оцінювання науково–дослідної роботи студента (розроблено проф. Терещуком Г.В.

Види наукової діяльності студентів Кредити

Всеукраїнська олімпіада, 1 етап 1

Конкурс наукових робіт, 1 етап 0,5

Конференції, семінари 0,5

Публікації* 2

Всеукраїнська олімпіада, 2 етап 2

Конкурс наукових робіт, 2 етап 1

Конференції, семінари, 1

Гранти тощо** 1

*Оцінюється рівень публікації: 1 – монографія; 2 – стаття у фаховому виданні; 3 – стаття у збірнику, брошура; заохочу-
вальний рівень – тези і ін.

**Оцінюється статус гранту: 1–  міжнародний; 2 – всеукраїнський; 3 – регіональний, міжвузівський; 4 – університет-
ський грант (у т.ч. іменні стипендії ВНЗ).

З переходом на кредитно–трансферну систе-2. 
му організації навчального процесу змінюється 
відношення до фізичного виховання і спорту у на-
прямку врахування всіх сторін діяльності студента, 
в тому числі і участі у змаганнях.
Важливим стимулом для подальшого спортивного 3. 
вдосконалення повинно стати зарахування додатко-
вих кредитів лише за участь у спортивних змаган-
нях. Зарахування додаткових кредитів за участь у 
спортивних змаганнях повинна проводитись з огля-
ду на специфіку навчання (спеціалізований спор-
тивний факультет, вуз чи неспеціалізований вищий 
навчальний заклад чи факультет). 
Подальші перспективи дослідження означеної про-

блеми можуть бути спрямовані на деталізацію оцінки 
спортивної діяльності студентів, як спеціалізованих 
вузів та факультетів, так і неспеціалізованих.
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