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Анотації:
Розкрито структуру та зміст 
спортивно-педагогічного вдоско-
налення студентів факультетів 
фізичного виховання з обраного 
виду спорту. Розглянуто місце та 
значення дисципліни «Спортивно-
педагогічне вдосконалення» в під-
готовці майбутніх учителів фізичного 
виховання. Показано, що метою дис-
ципліни є ознайомлення студентів з 
теоретичними основами та досвідом 
навчально-тренувальної роботи з 
обраного виду спорту, з методикою 
проведення цієї роботи з дітьми 
різного шкільного віку. До основних 
форм викладання дисципліни відне-
сено лекційні, семінарські, практичні, 
оглядово-методичні, індивідуальні, 
самостійні заняття і навчальну прак-
тику. Зазначається, що на дисциплі-
ну виділяється 522 години. З них: 64 
години – на лекції, 262 – на практичні 
заняття, 86 годин – на індивідуальні 
заняття, 174 години – на самостій-
ну роботу. На 4 курсі для студентів 
передбачається виконання курсової 
роботи.

Сластина Е.А. Спортивно-педагогическое 
совершенствование в системе подготов-
ки будущих учителей физического вос-
питания. Раскрыта структура и содержание 
спортивно-педагогического совершенство-
вания студентов факультетов физическо-
го воспитания по избранному виду спорта. 
Рассмотрено место и значение дисципли-
ны «Спортивно-педагогическое совершен-
ствование» в подготовке будущих учителей 
физического воспитания. Показано, что 
целью дисциплины является ознакомле-
ние студентов с теоретическими основами 
и опытом учебно-тренировочной работы по 
избранному виду спорта, методике проведе-
ния этой работы с детьми разного возраста. 
К основным формам преподавания дисци-
плины отнесены лекционные, семинарские, 
практические, обзорно-методические, ин-
дивидуальные, самостоятельные занятия и 
учебная практика. Отмечается, что на дисци-
плину выделяется 522 часа. Из них: 64 часа 
– на лекции, 262 – на практические занятия, 
86 часов – на индивидуальные занятия, 174 
часа – на самостоятельную работу. На 4 кур-
се для студентов предусматривается выпол-
нение курсовой работы.

Slastina H.A. Sports and pedagogical 
improvement in the training of future 
teachers of physical education. 
Revealed the structure and content 
of the sport and improve teaching 
students of physical education in their 
chosen sport. The place of discipline 
and the value of “Sports and teacher 
improvement” in the preparation of 
future teachers of physical education. 
It is shown that the purpose of 
discipline is to familiarize students 
with the theoretical foundations and 
experience teaching and training work 
in their chosen sport, the methodology 
of this work with children of different 
ages. The main forms of teaching 
attributed lectures, seminars, practical, 
methodical surveillance, individual, 
self-study and educational practice. It 
is noted that discipline is allocated 522 
hours. Of these 64 hours – at a lecture, 
262 – on practical training, 86 hours – 
for individual classes, 174 hours – to 
work independently. A 4th year student 
provides the implementation of the 
course work.
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Вступ. 1

Постійне підвищення вимог до підготовки 
майбутніх учителів фізичного виховання, вимагає від 
вищих навчальних закладів невідкладних дій щодо 
вдосконалення змісту, форм та методів підготовки 
спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту. 
До того ж уведення нових навчальних програм з 
фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл, що 
передбачають вивчення варіативних модулів з різних 
видів спорту, висуває високі вимоги до спортивно-
педагогічної підготовки студентів факультетів фізичного 
виховання. Задовольнити ці вимоги має і підвищення 
ефективності викладання дисципліни «Спортивно-
педагогічне вдосконалення» з обраного виду спорту, яка 
займає одне з провідних місць у професійній підготовці 
майбутнього вчителя фізичного виховання.

Окремим аспектам організації та проведення 
спортивно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів фізичного виховання було присвячено роботи 
А.Г. Гонежука (2004) [1], В.М. Пристинського (1991) 
[10], І.Д. Свищева (1994), Л.П. Сущенко (2003) [11], 
Б.М. Шияна, В.Г. Папуши (2005) [16] та ін. Науковці 
обґрунтували систему теоретичних і методичних знань, 
умінь і навичок, які є складовою змісту підготовки 
вчителів фізичного виховання у вищих педагогічних 
закладах, довели, що зміст теоретико-методичної 
підготовки на факультетах фізичного виховання 
має сприяти формуванню вчителя, схильного 
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до педагогічних інновацій і творчості, здатного 
на професійному рівні володіти різноманітними 
засобами, формами і методами роботи з учнями, 
орієнтованого на систематичне поповнення фахових 
знань, їх оцінку і самооцінку, а також застосування в 
педагогічній діяльності здобутків інших наук. 

Але спортивно-педагогічне вдосконалення 
майбутнього вчителя фізичного виховання як окрема 
науково-педагогічна проблема ще не вивчалось, що й 
зумовлює актуальність дослідження. Робота виконана 
у відповідності з планом НДР Харківського інституту 
фінансів Українського державного університету фі-
нансів і міжнародної торгівлі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розкрити структуру та зміст 

спортивно-педагогічного вдосконалення студентів 
факультетів фізичного виховання ВНЗ з обраного 
виду спорту.

Завдання дослідження: Розглянути місце та зна-
чення дисципліни «Спортивно-педагогічне вдоско-
налення» в підготовці майбутніх учителів фізичного 
виховання, та розкрити її структуру і зміст. 

Для вирішення поставлених завдань було викорис-
тано методи порівняльного та структурно-системного 
аналізу, за допомогою яких зіставлялися наявні підхо-
ди в педагогічній та спеціальній літературі до спор-
тивного вдосконалення майбутніх учителів фізичного 
виховання, та аналізувалася навчальна документація з 
підготовки студентів факультетів фізичного вихован-
ня ВНЗ України та Росії.
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Результати дослідження. 
Аналіз навчальних планів і програм факультетів фі-

зичного виховання вищих педагогічних закладів Укра-
їни свідчить, що дисципліна «Спортивно-педагогічне 
вдосконалення» (СПВ) вже багато десятиліть займає 
одне з чільних місць у підготовці майбутніх учителів 
фізичного виховання. Так, починаючи з 80-х років 
ця дисципліна була уведена як факультативний курс. 
Аналіз навчальних планів факультетів фізичного вихо-
вання вищих педагогічних закладів за 1989 та 1992 рік 
свідчить, що СПВ вивчалося майбутніми вчителями 
фізичної культури у обсязі відповідно 480 і 580 годин. 
На заняттях з СПВ майбутні вчителі під керівництвом 
досвідчених тренерів–викладачів удосконалювали 
знання, вміння та навички з обраних видів спорту. До 
закінчення педагогічного закладу кожний студент мав 
отримати спортивний розряд не нижче другого та суд-
дівську категорію з відповідного виду спорту.

Курс СПВ і сьогодні займає вагоме місце у підго-
товці майбутніх учителів фізичного виховання. На це 
вказує те, що СПВ вивчається протягом чотирьох, а 
у деяких ВНЗ і п’яти років навчання, тобто охоплює 
майже всі роки підготовки майбутнього спеціаліста. 

Аналіз окремих програм з СПВ свідчить, що метою 
вивчення цієї дисципліни є поглиблена спортивно-
педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури з обраного виду спорту. Так, О.М. Худо-
лій (2008) [15] зазначає, що програма дисципліни 
«Спортивно-педагогічне вдосконалення» передбачає 
формування професійно-педагогічних знань, умінь і 
навичок, які будуть необхідні для самостійної робо-
ти у різних закладах системи фізичного виховання і 
спорту, а також для підвищення рівня спортивної май-
стерності в обраному виді спорту (ОВС). 

Згідно програми, на дисципліну «Спортивно-
педагогічне вдосконалення» виділяється 522 години, з 
яких: 64 години — на лекції, 262 — на практичні заняття 
(які діляться на семінарські, оглядово-методичні, прак-
тичні та навчальну практику, 48 годин — на лабораторні 
заняття НДРС), 86 годин — на індивідуальні заняття і 
174 години — на самостійну роботу. На 4 курсі для сту-
дентів передбачається виконання курсової роботи.

На 1 курсі студенти вивчають загальні питання те-
орії ОВС, зокрема історію, сучасний стан і перспекти-
ви розвитку ОВС, структуру, класифікацію і терміно-
логію вправ у ОВС, вимоги правил безпеки та правила 
змагань і методику суддівства. На 2 курсі — основи 
техніки вправ ОВС, розвитку рухових здібностей, те-
орії навчання руховим навичкам; на 3 і 4 курсах сту-
денти факультетів фізичного виховання оволодівають 
знаннями, вміннями та навичками з теорії і методики 
тренування в ОВС. Розподіл годин на різні види за-
нять по рокам навчання наведено в таблиці 1.

Педагогічно доцільний розподіл матеріалу з кур-
су СПВ пропонує С.В. Синиця (2008) [13]. Розро-
блена ним програма розрахована на чотири роки на-
вчання (I – IV курс) і включає три етапи, на кожному 
з яких послідовно розв’язуються певні задачі. I 
етап (адаптаційний) – попередня базова підготовка. 

Розрахована для полегшеного сприймання подальшого 
професійного навчання, де вирішуються наступні 
завдання: підвищення загальної культури фахівців; 
розширення загального, навчального та професійного 
світогляду фахівців та ін.

II етап (основний) – основний етап професійного 
навчання. Включає: цільове ознайомлення спеціалістів 
з новітніми технологіями; навчання та підвищення 
знань майбутнього фахівця з обраного виду діяльності. 
III етап (творчий) – заключний етап професійного 
навчання. Включає: вивчення передового практичного 
досвіду роботи з обраного виду діяльності; визначення 
розвитку творчого потенціалу, інтеграція сучасних 
знань та досягнень у професійній діяльності.

Навчальна програма, розроблена С.В. Синицею 
розподілена на чотири рівні складності навчання. 
Складність визначається в опануванні студентами 
різних рухових завдань, а також різних методичних 
прийомів. 

Слід відмітити, що у вищих навчальних закладах 
України курс СПВ викладається окремо з різних видів 
спорту, головним чином, з тих, які входять до шкіль-
ної програми, зокрема гімнастики, легкої атлетики, 
плавання, спортивних ігор тощо. На початку навчання 
студенти першокурсники обирають собі спортивну 
спеціалізацію, за якою будуть навчатися всі чотири 
роки і розподіляються по групам 8-15 осіб. 

На відміну від факультетів фізичного виховання 
вищих педагогічних закладів України в таких самих 
навчальних закладах Росії подібна дисципліна носить 
назву «Педагогічне фізкультурно-спортивне вдоскона-
лення» (ПФСВ). Аналіз навчальних програм з ПФСВ 
[6, 7, 17, 18] показав, що ця дисципліна вивчається 
студентами факультетів фізичної культури відповід-
но до вимог Державного освітнього стандарту вищої 
професійної освіти з фізичної культури. Її метою є 
підвищення професійної та спортивної підготовки 
студентів на основі одного з базових або нових видів 
фізкультурно-спортивної діяльності.

Зміст ПФСВ взаємозв'язаний з теорією і методи-
кою фізичної культури і спорту (ТМФКС) на осно-
ві реалізації її загальних положень через специфіку 
окремого виду спорту. Це означає, що всі форми за-
нять за змістом відображають особливості обрано-
го виду спорту, розвиваючи, конкретизуючи на його 
предметній основі положення ТМФКС. 

Цікаво відмітити, що лекції з ПФСВ читаються для 
кожного курсу потоком, а до їх змісту включені загаль-
ні для всіх видів спорту положення і відомості з осно-
вних питань спортивного і професійно-педагогічного 
вдосконалення. Так, на лекціях студенти ознайом-
люються з видами та функціями спорту в системі 
фізкультурної освіти; змагальною та тренувальною 
діяльністю в спорті; основами техніки й тактики, а 
також фізичної підготовки в спорті; системою бага-
толітньої підготовки спортсменів і особливостями 
спортивно-наукової діяльності. Лекційний курс, як 
правило, читається викладачами високої кваліфікації 
(кандидатами наук або майстрами спорту Росії) [7]. 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Приблизний розрахунок годин по курсах з дисципліни СПВ (за програмою О.М.Худолія )

Курс
Форми занять Усього

 годин
 (522)Лекційні Оглядово-

методичні
Практичні 

семінарські
Лабора-

торні
Навчальна 
практика

Само-
стійні Індивідуальні

I 16 6 22 12 6 43 21 126
II 16 8 24 12 8 44 22 134
III 16 6 24 12 6 43 21 128
IV 16 8 24 12 8 44 22 1 34

Таблиця 2
Приблизний розрахунок годин по курсах з дисципліни СПВ (за програмою С.В. Синиці)

Курс

Форми занять
Усього
 годин
 (864) Теоретичні Методично-

практичні Практичні
Контрольно-

залікові 
(ІНДЗ)

Навчальна 
практика Самостійні Індиві-

дуальні

 I 8 10 84 6 -- 24 24  156
 II 8 42 48 8 -- 28 28  162
III 4 36 24 4 -- 20 20  108 
IV -- 18 16 6 26 186 186  438

Таблиця 3
Приблизний розподіл навчальних годин на ПФСВ

Курс
Форми занять

Всього годин
Теоретичні Семінарські

(практичні) Самостійні

I 16 110 45 171
 II 16 40 50 106
 III 16 50 60 126
 IV 10 48 45 103

Всього 58 248 200 506

На практичні заняття студенти розподіляються по 
групам, залежно від обраного виду спорту, які входять 
до навчального плану факультету. Практичні заняття, 
головним чином, проводяться як на базі університе-
ту, так і на базі ДЮСШ, ШВСМ та інших спортивних 
організації і клубів, де заняття веде особистий тре-
нер студента. Завдання викладача, відповідального за 
групи ПФСВ полягає в контролі відвідуваності прак-
тичних занять і засвоєння навчального матеріалу сту-
дентами, що дозволяє інтегрувати знання, отримані в 
процесі навчання у ВНЗ. 

На практичних заняттях з ПФСВ студенти мали 
оволодівати технікою і тактикою обраного виду спор-
ту, а також в підвищувати рівень кондиційної і коор-
динаційної підготовки. Обов’язковою була й участь 
у змаганнях різного масштабу, де майбутні вчителі 
мали якнайповніше реалізувати свої можливості з ме-
тою виконання спортивного розряду, або отримання 
звання відповідно до Єдиної всеросійської спортивної 
класифікації.

На старших курсах деяким студентам заняття з 
ПФСВ дозволялося замінювати заняттями з обрано-
го виду спорту з учнями ДЮСШ або загальноосвіт-

ніх шкіл. Приблизний розподіл годин на дисципліну 
ПФСВ представлений у таблиці 3.

Аналіз навчальної документації та спеціальної лі-
тератури свідчить про схоже ставлення російських і 
українських спеціалістів до форм навчальної роботи з 
дисципліни ПФСВ. Так, Г. Федоров (2006) [14] вважав 
необхідним проведення лекційного курсу з розрахун-
ку до 15% навчального часу і практичних занять в на-
ступних можливих варіантах, що не виключають і їх 
комплексного використання: 1) предметні навчально-
тренувальні заняття; 2) навчально-методичні заняття, 
що проводяться із студентами молодших курсів; 3) ла-
бораторні заняття з розробки документів планування 
та обліку.

Крім того автор наголошував на обов’язковому 
врахуванні міжпредметних зв’язків при вивченні 
ПФСВ. Він зазначав, що спадкоємність спеціальних 
знань і поступальність в розвитку рухових якостей, 
формуванні навиків, організаційно-методичних умінь 
в процесі вивчення базових навчальних дисциплін і їх 
прогрес в ході занять по ПФСС до певної міри спри-
яють вирішенню однієї з ключових проблем, для якої 
характерне дублювання інформаційного потоку знань 
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при вивченні однопрофільних дисциплін. Механізм 
реалізації принципу повинен здійснюватися на основі 
дидактичного поглиблення і розширення спеціальних 
знань, стимулюючих пізнавальну активність тих, що 
займаються.

Інший російський фахівець В. Кузьмін (1998) [3] вба-
чав у дисципліні ПФСВ засіб професійно-творчої підго-
товки майбутнього вчителя фізичного виховання. Він 
пропонував формування спрямованості на творчість і 
стимулювання творчих здібностей студентів здійснюва-
ти на основі насичення навчальних занять творчими си-
туаціями, включення студентів в активний пошук нових 
способів вирішення різного типу педагогічних завдань, 
що розвивають допитливість, пізнавально-творчий ін-
терес до своєї професії і що вимагають від майбутніх 
вчителів уміння мобілізовувати свої потенційні можли-
вості, проявляти вигадку, фантазію, педагогічну імпро-
візацію, оригінальність в діях і ін.

Більшість практичних занять з ПФСВ фахівець ра-
див будувати за принципом навчальної практики з по-
дальшим їх аналізом. Кожен студент виступав і в ролі 
викладача і в ролі учня, використовуючи при цьому 
наступні методичні прийоми: «один вчить всіх», «всі 
вчать одного», «один вчить іншого», «сам учить себе».

Для аналізу всієї своєї діяльності в ролі педагога 
кожен студент мав на початку студентського життя 
завести щоденник студента-спортсмена, до якого за-
нотовувати педагогічні спостереження і роздуми, 

аналіз своєї спортивної діяльності, самоконтролю і 
прочитаної літератури. Зміст щоденника мав служити 
основою при написанні оглядів, рефератів, доповідей, 
курсових і дипломних робіт, складанні планів і від-
гуків та ін.

Висновки. 
Таким чином, спортивно-педагогічне вдоскона-

лення майбутніх учителів фізичного виховання у ВНЗ 
України відбувається у процесі вивчення курсу СПВ 
з обраного виду спорту. Метою дисципліни СПВ є 
ознайомлення студентів з теоретичними основами та 
досвідом навчально-тренувальної роботи з обрано-
го виду спорту, а також з методикою проведення цієї 
роботи з дітьми різного шкільного віку. До основних 
форм викладання СПВ можна віднести лекційні, се-
мінарські, практичні, оглядово-методичні, індивіду-
альні, самостійні заняття і навчальну практику, під 
час яких майбутні вчителі фізичного виховання засво-
юють знання з основних теоретичних питань ОВС; 
оволодівають основами техніки виконання вправ та 
методикою проведення навчально-тренувальних за-
нять з ОВС на різних етапах спортивної підготовки; 
здобувають знання, вміння та навички з організації та 
проведення змагань з ОВС.

Подальше дослідження може проводитися з пи-
тань організації навчального процесу та оцінювання 
навчально-спортивних і наукових досягнень студентів 
з дисципліни СПВ.
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