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Організація професійної підготовки тренера-викладача  
до майбутньої професійної діяльності  

у вищих навчальних закладах України
Сватьєв А.В.
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Анотації:
Розглянуто проблему про-
фесійної підготовки тренера-
викладача у педагогічній 
теорії. На основі аналізу літера-
тури та здійсненого дослідження 
з’ясовано деякі особливості ор-
ганізації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбут-
ньої професійної діяльності у 
вищих навчальних закладах. У 
дослідженні використано дані 
анкетного опитування студен-
тів вищих навчальних закладів 
України. Доведено доцільність 
та актуальність обраної пробле-
ми дослідження. Запропоновано 
авторське бачення вирішення 
питань професійної підготовки 
фахівців означеного напрямку.

Сватьев А.В. Организация профессиональ-
ной подготовки тренера-преподавателя 
к будущей профессиональной деятель-
ности в высших учебных заведениях 
Украины. Рассмотрена проблема професси-
ональной подготовки тренера-преподавателя 
в педагогической теории. На основе анализа 
литературы и осуществленного исследования 
выяснены некоторые особенности организа-
ции профессиональной подготовки тренера-
преподавателя к будущей профессиональной 
деятельности в высших учебных заведениях. 
В исследовании использованы данные анкет-
ного опроса студентов высших учебных заве-
дений Украины. Доказана целесообразность 
и актуальность избранной проблемы иссле-
дования. Предложено авторское виденье 
решения вопросов профессиональной подго-
товки специалистов указанного направления.

Svatyev A.V. Organization of profes-
sional preparation of trainer-teacher to 
future professional activity in higher 
educational establishments of Ukraine. 
The problem of professional preparation of 
trainer-teacher is considered in a pedagogi-
cal theory. On the basis of analysis of litera-
ture and realizable research some features 
of organization of professional preparation 
of trainer-teacher are found out to future 
professional activity in higher educational 
establishments. Data of the questionnaire 
questioning of students of higher educa-
tional establishments of Ukraine are used 
in research. Expediency and actuality of 
select problem of research is well-proven. 
Authorial vision of decision of questions of 
professional preparation of specialists of 
the noted direction is offered.
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Вступ. 1

Нові орієнтири щодо організації професійної 
підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних 
закладах України виникли відповідно до світових 
стандартів підготовки кваліфікованих фахівців усіх 
галузей господарства. Основні умови, що визначають 
напрями модернізації сучасної української освіти, 
спрямовані на розвиток творчого самостійного мис-
лення студентів, формування професійних здібностей 
ефективно здійснювати майбутню професійну ді-
яльність. Усе це можливо за умови акцентування на 
творчу самостійну працю майбутніх фахівців та під-
вищення активності у навчанні, використання актив-
них методів у процесі навчання з метою ефективної 
професійної підготовки. 

Зазначені процеси стосуються також і професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої діяль-
ності у вищих навчальних закладах фізкультурного 
напрямку. 

Означені аспекти проблеми окреслюють мету 
статті, яка полягає у з’ясуванні особливостей орга-
нізації професійної підготовки тренера-викладача до 
майбутньої професійної діяльності у вищих навчаль-
них закладах України.

Робота виконана відповідно до плану НДР Запо-
різького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Основні завдання дослідження:
Здійснити теоретичний аналіз з метою з’ясування 

особливостей організації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбутньої професійної діяль-
ності у вищих навчальних закладах України.

Провести анкетування студентів вищих навчаль-
них закладів України щодо вивчення особливостей 
© Сватьєв А.В., 2011

організації професійної підготовки тренера-викладача 
до майбутньої професійної діяльності.

Результати дослідження.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літе-

ратури засвідчив існування таких напрямів модерніза-
ції сучасної педагогічної освіти, як гуманізація вищої 
педагогічної освіти й особистісно орієнтований під-
хід до навчання (Є.В.Бондаревська, Б.С.Гершунський, 
Ю.В.Сенько, Л.П.Сущенко та ін.); вирішення питань 
взаємозв’язку освіти і культури (О.В.Гукаленко, 
А.Я.Данилюк, В.Н.Розін, В.Н.Руденко й ін.); роз-
виток педагогічної культури майбутнього педагога 
(І.Ф.Ісаєв, В.А.Сластьонін та ін.); удосконалення пе-
дагогічної майстерності в системі існуючої профе-
сійної підготовки вчителя (О.А.Абдулліна, І.А.Зязюн, 
П.Є.Решетніков та ін.); неперервна професійна освіта 
(С.У.Гончаренко, Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєва); про-
фесійна підготовка педагога інноваційного типу 
(Є.В.Бондаревська, Н.В.Кузьміна, А.В.Мудрик, 
В.Т.Фоменко та ін.); компетентнісний підхід до на-
вчання (А.Г.Бермус, В.А.Болотов, Н.Ф.Єфремова, 
І.О.Зимня, Т.Є.Ісаєва, В.В.Краєвський, В.В.Серіков, 
А.В.Хуторський та ін.) [4-9].

На основі теоретичного аналізу психолого-
педагогічної літератури ми з’ясували, що, досліджу-
ючи особливості організації професійної підготовки 
майбутнього тренера-викладача, науковці дійшли 
висновку, що при формуванні змісту, методів, форм 
та засобів такої підготовки необхідно дотримуватись 
певних вимог. Ми підтримуємо думку учених, які 
стверджують, що основними чинниками, які мають 
враховуватися при організації процесу професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої про-
фесійної діяльності у вищих навчальних закладах, є 
системний підхід до організації навчального проце-
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су; принципи демократизації, народності, відкритос-
ті, диференціації, безперервності та гуманітаризації; 
професійна спрямованість дисциплін професійної 
підготовки фахівців; відповідність змісту професій-
ної підготовки майбутнього тренера-викладача меті 
й завданням цієї підготовки, а також відповідність 
навчально-методичного матеріалу тенденціям сучас-
ного соціально-економічного розвитку країни; раціо-
нальний добір дисциплін відповідно до вимог майбут-
ньої професійної діяльності тренера-викладача.

З метою вивчення особливостей підготовки майбут-
нього тренера-викладача до професійної діяльності у ви-
щих навчальних закладах, нами було проведено дослі-
дження студентів за спеціально розробленою анкетою. 

У дослідженні брали участь 408 студентів вищих на-
вчальних закладів, зокрема 77 студентів Національно-
го педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(НПУ імені М.П.Драгоманова), 43 студента Львів-
ського державного університету фізичної культури 
(ЛДУФК), 48 студентів Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцюбинсько-
го (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського), 51 студент 
Запорізького національного університету (ЗНУ); 49 
студентів Донецького державного інституту здоров’я, 
фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС); 51 студент 
Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (ВНУ імені Лесі Українки); 46 студентів − 
Кримського факультету державного вищого навчаль-
ного закладу “Запорізький національний університет” 
(Кримський факультет державного вищого навчаль-
ного закладу “ЗНУ”); 43 студента Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ).

Аналіз відповідей студентів на двадцять перше за-
питання анкети “Чи володієте Ви знаннями про квалі-
фікаційні вимоги до тренера-викладача?”, що наведе-
но у таблиці 1, дозволив з’ясувати, що з 408 студентів 
володіють знаннями про кваліфікаційні вимоги до 
тренера-викладача 22,1% студентів, володіють, але 
недостатньо – 46,8%, не володіють цими знаннями – 
19,37%, важко відповісти – 10,83% студентів.

Отже, на жаль, слід зазначити, що переважна біль-
шість, а саме 46,8% опитаних студентів, недостат-
ньо володіє знаннями про кваліфікаційні вимоги до 
тренера-викладача.

На двадцять друге запитання анкети “Чи володі-
єте Ви знаннями з формування олімпійського руху в 
Україні?” результати відповідей студентів розподіли-
лися таким чином: з 408 студентів володіють такими 
знаннями 22,95% студентів, володіють, але недостат-
ньо – 42,94%, не володіють знаннями з формування 
олімпійського руху в Україні – 23,75% студентів, важ-
ко було відповідати – 10,36% студентів.

Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння знаннями про кваліфікаційні вимоги  

до тренера-викладача (%)
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Таблиця 2
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння уміннями відслідковувати, аналізувати  

й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом  
з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін (%)
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12,86 14,29 11,63 12,5 12,24 14 15,69 10,87 11,63

Отже, на жаль, відзначимо, що незначна кількість, 
а саме 22,95% опитаних студентів, володіє знаннями з 
формування олімпійського руху в Україні.

Результати відповідей студентів на двадцять третє 
запитання анкети “Чи володієте Ви знаннями про успі-
хи українських спортсменів на олімпійських іграх?” 
розподілилися таким чином: з 408 студентів володі-
ють такими знаннями − 41,46% студентів, володіють, 
але недостатньо – 42,32%, не володіють знаннями про 
успіхи українських спортсменів на олімпійських іграх 
10,27%, важко було відповідати – 5,95% студентів.

На двадцять шосте запитання анкети “Чи володієте 
Ви уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі 
отриманих даних прогнозувати результат регулярних 
занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, 
психологічних і соціальних дисциплін?”, що показано 
у таблиці 2, відповіді розподілилися таким чином: з 
408 респондентів володіють цими уміннями 26,15% 
студентів, володіють, але недостатньо – 45,35%, не 
володіють уміннями відслідковувати, аналізувати й 
на основі отриманих даних прогнозувати результат 
регулярних занять спортом з позиції педагогічних, 
біологічних, психологічних і соціальних дисциплін – 
15,65%, важко було відповісти – 12,86% студентів.

На основі здійсненого аналізу відповідей студен-
тів на двадцять шосте запитання анкети, ми з’ясували, 
що на жаль, незначна кількість, а саме 26,15% опи-
таних студентів, володіє уміннями відслідковувати, 
аналізувати й на основі отриманих даних прогнозува-
ти результат регулярних занять спортом з позиції пе-
дагогічних, біологічних, психологічних і соціальних 
дисциплін.

На тридцяте запитання анкети “Чи володієте Ви 
уміннями розробляти програми спортивних свят, 
турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з ви-
дів спорту?” результати відповідей студентів роз-
поділилися таким чином: з 408 студентів володіють 
цими уміннями 27,32% студентів, володіють, але не-
достатньо – 47,35%, не володіють уміннями розро-
бляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, 
показових виступів, змагань з видів спорту – 18,13%, 
важко було відповісти – 7,2% студентів. Володіють 
необхідними уміннями 28,57% студентів НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 39,53% студентів ЛДУФК, 27,08% 
студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 16% 
студентів ЗНУ, 28,57% студентів ДДІЗФВіС, 27,45% 
студентів ВНУ імені Лесі Українки, 30,43% студен-
тів Кримського факультету державного вищого на-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 3 / 2011

143

вчального закладу “ЗНУ” та 20,93% студентів ЛНУ. 
Рисунок 1 вдало демонструє показники розподілу 
студентів вищих навчальних закладів щодо володіння 
необхідними уміннями розробляти програми спор-
тивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, 
змагань з видів спорту.

Опитування показало, що найвищий показник 
серед студентів, які володіють необхідними уміннями 
розробляти програми спортивних свят, турнірів, 
олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту, 
має Львівський державний університет фізичної 
культури (відповідно – 39,53% студентів), що на 12,21% 
перевищує середній показник опитаних респондентів.

Отже, на основі спостереження за даними 
опитування студентів вищих навчальних закладів, 
ми дійшли висновку, що незначна кількість, а саме 
26,15% опитаних студентів, володіє уміннями 
відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих 
даних прогнозувати результат регулярних занять 
спортом з позиції педагогічних, біологічних, 
психологічних і соціальних дисциплін. У той же 
час необхідно зазначити, що переважна більшість, а 
саме 46,8% опитаних студентів, недостатньо володіє 
знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-
викладача.

Висновки.
Теоретичний аналіз і проведене анкетування сту-

дентів вищих навчальних закладів щодо з’ясування 
особливостей організації професійної підготовки 
тренера-викладача до майбутньої професійної діяль-
ності у вищих навчальних закладах України, дозволив 
нам зробити висновок про те, що сучасна підготовка 
фахівців цього напрямку не відповідає вимогам і тен-
денціям, що висуваються перед вищою освітою і ма-
ють враховуватися при організації цього процесу. 

Визначено, що основними чинниками, які мають 
враховуватися при організації процесу професійної 
підготовки тренера-викладача до майбутньої профе-
сійної діяльності у вищих навчальних закладах Укра-
їни, є системний підхід до організації такого процесу; 
принципи демократизації, народності, відкритості, 

диференціації, безперервності та гуманітаризації; 
професійна спрямованість дисциплін професійної 
підготовки фахівців; відповідність змісту професій-
ної підготовки майбутнього тренера-викладача меті 
і завданням цієї підготовки, а також відповідність 
навчально-методичного матеріалу тенденціям сучас-
ного соціально-економічного розвитку країни; раціо-
нальний добір дисциплін відповідно до вимог майбут-
ньої професійної діяльності тренера-викладача.

Перспективи подальших досліджень вбачається 
нами у вивченні інших аспектів процесу професійної 
підготовки майбутнього тренера-викладача. 
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вищого навчального 
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