
59

2013

06
Класифікація теоретико-методичних основ  

фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів
Чопик Т.В.

Хмельницький національній університет

Анотації:
Розглянуто проблему фахової підго-
товки майбутніх тренерів-викладачів 
у вищих навчальних закладах. На 
теоретичному рівні проаналізовано 
стан розв’язання проблеми фахо-
вої підготовки майбутніх тренерів-
викладачів. Систематизовано 
зміст теоретико-методичних основ 
професійної підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів. Виявлено, 
що система формування знань 
базується на логічно зв’язаних 
розділах загальної характерис-
тики професійної діяльності май-
бутнього тренера-викладача та 
особливостях змісту виробничих 
функцій, а також обґрунтуванні ти-
пових завдань діяльності майбутніх 
тренерів-викладачів, визначенні та 
розвитку професійних компетенцій 
майбутніх тренерів-викладачів у 
процесі фахової підготовки, а також 
перспективи розвитку спорту, як 
майбутньої професійної діяльності. 
Пропонована класифікація відріз-
няється від попередніх робіт визна-
ченням професійної компетентності 
майбутніх тренерів-викладачів у 
процесі фахової підготовки, уточ-
ненням розділів характеристики 
професійної діяльності майбутніх 
тренерів-викладачів та перспекти-
вами розвитку спорту.

Чопик Т.В. Классификация теоретико-
методических основ профессиональной под-
готовки будущих тренеров-преподавателей. 
Рассмотрена проблема профессиональной 
подготовки будущих тренеров-преподавателей 
в высших учебных заведениях. Теоретиче-
ски проанализировано состояние пробле-
мы профессиональной подготовки будущих 
тренеров-преподавателей. Систематизировано 
содержание теоретико-методических основ про-
фессиональной подготовки будущих тренеров-
преподавателей. Выявлено, что система фор-
мирования знаний базируется на логически 
связанных разделах общей характеристики 
профессиональной деятельности будущего 
тренера-преподавателя и особенностях содер-
жания производственных функций. Также на 
обосновании типовых задач деятельности бу-
дущих тренеров-преподавателей, определении 
и развития профессиональных компетенций 
будущих тренеров- преподавателей в процессе 
профессиональной подготовки. Кроме того так-
же перспективах развития спорта, как будущей 
профессиональной деятельности. Предлагае-
мая классификация отличается от предыдущих 
работ определением профессиональной компе-
тентности будущих тренеров-преподавателей 
в процессе профессиональной подготовки, 
уточнением разделов характеристики профес-
сиональной деятельности будущих тренеров-
преподавателей и перспективами развития 
спорта.

Chopyk T.V. Classification of 
theoretical and methodological 
foundations of training future 
coaches. The problem of training 
future trainers and teachers in 
higher education institutions is 
considered. Theoretically analyzed 
the problem of training future 
coaches. Systematized content 
of theoretical and methodological 
foundations of training future 
coaches. It was revealed that the 
system of knowledge creation is 
based on logically related topics 
of general characteristics of the 
professional activity of the future 
coaches and features of the 
content of the production functions. 
Also on the justification of typical 
tasks of future coaches, definition 
and development of professional 
competencies of future coaches 
during training. In addition, also 
the prospects for the development 
of sport as a future profession. The 
proposed classification is different 
from previous work defining the 
future of professional competence 
of trainers and teachers in the 
process of training, clarifying 
sections of future performance 
professional coaches and prospects 
of the development of sports.
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Вступ.1

Сучасна система професійної підготовки в Україні 
спрямовує на якісну професійну підготовку тренерів-
викладачів. В той же час система професійної освіти 
передбачає реформування і удосконалення системи 
фахової підготовки фахівців галузі фізичної культури, 
спорту та здоров’я людини. В свою чергу інтеграція 
структури і змісту навчального процесу до Європей-
ської системи освіти у вищих навчальних закладах 
визначає та систематизує основні напрями викладан-
ня дисциплін, що вимагає адаптування блоку дис-
циплін професійної підготовки майбутніх тренерів-
викладачів до сучасних умов.

Актуальність теми підкреслюється відсутністю єди-
них стандартів викладання профілюючих дисциплін май-
бутніх фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини у вищих навчальних закладах. Кількість ауди-
торних годин навчальних планів підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів, які є різними у вищих навчальних 
закладах суперечить єдиним Європейським стандартам 
Болонського процесу, що, в свою чергу, ускладнює ста-
новлення майбутнього тренера-викладача.

Аналіз наукової, навчально-методичної літера-
тури свідчить про недостатньо розроблену науково-
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методичну базу професійної підготовки тренера-
викладача, деякі матеріали фрагментарні і розкривають 
тільки загальні положення. 

Отже, вирішення завдань фахової підготовки май-
бутніх тренерів-викладачів на основі класифікації   

теоретико-методичних основ зумовлена низкою 
суперечностей між: значним попитом суспільства 
у кваліфікованих тренерів-викладачів, інтенсивним 
розвитком та комерціалізацією спорту вищих досяг-
нень, необхідністю професійної підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів у вищих навчальних закладах і 
відсутністю науково-обґрунтованих теоретичних, ме-
тодичних засад її забезпечення, орієнтацією сучасної 
педагогічної науки і практики на впровадження нових 
моделей професійної підготовки майбутніх тренерів-
викладачів і традиційними умовами, формами і мето-
дами такої підготовки.

Професійній підготовці фахівців з фізичного ви-
ховання присвячена низка робіт (Ю. Шкребтій, 1996-
2005), питання теоретико-методичних основ про-
фесійної підготовки з фізичного виховання і спорту 
розглянуто у працях (Б. Шиян, 1997; Л. Сущенко, 2003; 
О. Тимошенко, 2009), теоретичні основи компетентіс-
ного підходу що до підготовки вчителя фізичної куль-
тури (І. Омельяненко, 2006), формування професійно-
педагогічної готовності (Л. Демінська, 2004) та ін.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Автори наукових робіт [1, 2, 4-10] також вважають, 
що основу парадигми професійного становлення 
тренера-викладача становить його попередній досвід 
багаторічної тренувальної і змагальної діяльності, цей 
період вони позначають як ранню професіоналізацію.

Система професійної підготовки тренера-
викладача, стверджує О. Демінський, базується на 
великому емпіричному матеріалі багаторічних занять 
спортом; на наукових дослідженнях в області теорії 
спортивного тренування; на системі наукового та 
передового тренерського досвіду. Система підготовки 
спортсменів являє собою приклад самоорганізації 
і саморегуляції, в більшості випадків виступає як 
високоефективна система. Незважаючи на багатий 
досвід в питаннях підготовки тренерів, на сьогоднішній 
день існує чимало можливостей для подальшого 
розвитку процесу професійної підготовки тренерів-
викладачів [3].

Науково-дослідною роботою, базовою для під-
готовки та подання обґрунтування є «Психолого-
педагогічна система становлення особистості фа-
хівця» (2009 – 2014 рр.), шифр роботи Н2 – 2009, 
державний реєстраційний номер 09 U 0002. Затвер-
джено вченою радою Хмельницького національного 
університету 29.09.09. Індекс УДК 37.015.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – класифікувати теоретико-

методичні основи фахової підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів.

Завдання дослідження: 
Провести аналіз навчальних планів напряму підго-• 
товки «Спорт», психолого-педагогічної літератури, 
літератури з фізичної культури і спорту, інформації 
з мережі Інтернет, щодо стану професійної підго-
товки майбутніх фахівців олімпійського та профе-
сійного спорту у вищих навчальних закладах.
Вивчити існуючі підходи до формування програм • 
фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів.
Обґрунтувати класифікацію теоретико-методичних • 
основ фахової підготовки майбутніх тренерів-
викладачів

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнен-
ня даних літературних джерел.

Результати дослідження.
Згідно наукових цілей класифіковано зміст 

теоретико-методичних основ професійної підготовки 
майбутніх тренерів-викладачів (табл. 1.), де система 
формування знань базується на логічно зв’язаних роз-
ділах загальної характеристики професійної діяльнос-
ті майбутнього тренера-викладача та особливостях 
змісту виробничих функцій, обґрунтуванні типових 
завдань діяльності майбутніх тренерів-викладачів, 
визначенні професійних компетенцій майбутніх 
тренерів-викладачів, розвитку професійної компе-
тентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі 
фахової підготовки, а також перспективи розвитку 
спорту, як майбутньої професійної діяльності. 

Пропонована класифікація відрізняється від попе-
редніх робіт визначенням професійної компетентнос-

ті майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової 
підготовки, уточненням розділів характеристики про-
фесійної діяльності майбутніх тренерів викладачів  та 
перспективами розвитку спорту, як майбутньої про-
фесійної діяльності.

Теоретико-методичні основи (ТМО) професійної 
підготовки відіграють важливу роль у процесі фахової 
підготовки майбутніх тренерів-викладачів. Теоретико-
методичні основи до тренерсько-викладацької діяль-
ності є додатковим спецкурсом, який студенти ви-
вчають протягом всього періоду навчання у вищому 
навчальному закладі. Значний обсяг навчальних занять 
підкреслює профілююче місце професійно важливого 
курсу ТМО серед інших попередніх та наступних дис-
циплін. Обсяг знань з ТМО як кількісної характерис-
тики загальної межі включених в навчальний процес 
складових частин навчального матеріалу не визначена 
навчальним планом, а носить допоміжний характер з 
фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів. 
Якісну характеристику – зміст знань з ТМО складають 
сукупності елементів професійно важливих даних.

Основою для успішного розвитку професійної ком-
петентності майбутніх тренерів-викладачів є певний 
обсяг попередніх специфічних знань, які набуті про-
тягом багаторічного циклу навчально-тренувальних 
занять і змагань з обраного виду спорту, а також в 
процесі занять з психології спорту, вікової фізіології, 
загальної теорії олімпійського і професійного спорту, 
теорії і методики дитячого та юнацького спорту.

Відомо, що в житті сучасного суспільства спорт 
займає важливе місце, що підтверджено великою по-
пулярністю Олімпійських ігор та інших змагань світо-
вого рівня.

Особливе значення фахових дисциплін підкрес-
лює Державний іспит, який завершує процес навчан-
ня майбутніх тренерів-викладачів.

Під час вивчення циклу фахових дисциплін перед 
майбутнім тренером-викладачем стоять задачі на-
буття та закріплення знань по теоретико-методичним 
основам навчання та тренування дітей різної вікової 
категорії, вироблення вмінь проведення навчально-
тренувальних занять і змагань з виду спорту, форму-
вання та вдосконалення практичних навичок та під-
вищення техніко-тактичної майстерності учнів з виду 
спорту.

Через те, що знання є перевірений практикою 
результат відображення дійсності в мисленні сту-
дента, навчальні заняття проводять у формі лекцій 
та практичних занять, а також циклу тренерсько-
викладацької практики в дитячо-юнацьких спортив-
них школах. Нами запропонований експерименталь-
ний фактор у вигляді допоміжного інтерактивного 
курсу «Теоретико-методичне забезпечення професій-
ної підготовки до тренерсько-викладацької діяльнос-
ті», ключовою формою якого є розвиток професійної 
компетентності. 

Згідно структурної схеми професійної підготовки 
для формування знань на першому курсі необхідно 
включити теоретико-методичні основи обраного виду 
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Таблиця 1

Класифікація змістової основи професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів

Наукові цілі
Параметри

Опис дисциплін Пояснення явищ Передбачення 
процесів

Класифікація 
розділів програм 

Загальна ха-
рактеристика 
професійної 
діяльності 
майбутнього 
тренера викла-
дача 

Особливості 
змісту 
виробничих 
функцій, 
типові 
завдання 
діяльності 
майбутніх 
тренерів 
викладачів 

Професійні 
компетенції 
майбутніх 
тренерів 
викладачів 

Розвиток 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
тренерів 
викладачів у 
процесі фахової 
підготовки 

Перспективи 
розвитку спорту, 
як майбутньої 
професійної 
діяльності 

Систематизація 
підрозділів 
теоретико-

методичних 
основ

Специфіка 
професійної 
діяльності

Особливості 
професійної 
діяльності

Основи 
підготовки 
в спортив-
них школах

Зміст 
навчально-
тренувальних 
занять

Аналіз проблем 
розвитку спорту

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
професійної 
діяльності 

Моделювання 
професійної 
діяльності

Методи 
визначення 
результатів 
професійної 
діяльності 

Методика про-
ведення занять

Науково-методичне 
забезпечення 
діяльності

Спортивний 
інвентар, 
сучасні 
технічні засоби

Специфіка 
виконання 
професійної 
діяльності

Методика 
навчання 

Теорія трену-
вання у виді 
спорту

Визначення пер-
спектив розвитку 
спорту

спорту та техніко-тактичні особливості обраного виду 
спорту. В другий курс: методику навчання обраному 
виду спорту. В третій курс: теорію та методику тре-
нування в обраному виді спорту і в четвертий курс – 
проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання в обрано-
му виді спорту (табл. 2., 3.).

На підставі проведеного констатувального етапу 
експерименту та згідно класифікації розроблено 
загальний зміст теоретико-методичних основ 
професійної підготовки майбутніх тренерів-
викладачів відповідно раціональної структури у 
вигляді інформаційної бази даних, яка складена на 
основі аналізу навчальних планів та кваліфікаційних 
характеристик підготовки бакалаврів з фізичної 
культури та спорту у ВЗО.

Функція бази – науково-методичне забезпечення 
професійної підготовки і фахових дисциплін 
«Теорія і методика дитячого та юнацького спорту», 
«Олімпійський та професійний спорт», «Спортивно-
педагогічне удосконалення» для студентів вищих 
навчальних закладів освіти.

Викладання вказаних дисциплін є одним з пріори-
тетних елементів навчання студентів до тренерсько-
викладацької діяльності галузі «Фізичне виховання 
спорт і здоров’я людини» і є складовою частиною 
змісту освіти майбутніх тренерів-викладачів.

В програмну базу закладені теоретико-методичні 
основи професійної підготовки майбутніх тренерів-

викладачів – систематизування об’єктивного матеріа-
лу про виконання майбутньої професійної діяльності, 
методи здобуття нових даних у сфері спорту і пере-
творення їх у результат – додаток до суми знань, які 
лежать в основі професійної діяльності.

Висновки.
Аналіз літературних джерел показав, що основні 

погляди науковців у вирішенні проблеми професій-
ної підготовки майбутніх фахівців в галузі «Фізичне 
виховання, спорт та здоров’я людини» характеризу-
ють необхідність систематизації фахової підготовки 
майбутніх тренерів-викладачів у вищих навчальних 
закладах і недостатність науково-обґрунтованих те-
оретичних, методичних засад її забезпечення, орі-
єнтацію сучасної педагогічної науки і практики на 
впровадження нових моделей професійної підготовки 
майбутніх тренерів-викладачів та умовами, формами і 
методами такої підготовки.

Класифіковано теоретико-методичні основи до 
тренерсько-викладацької діяльності, як науково об-
ґрунтована підсистема методично оформленого на-
вчального матеріалу, що є складовою змісту освіти і 
відображається у електронній системі навчання MOO-
DLE Хмельницького національного університету, 
також у навчальних посібниках, методичних 
матеріалах.

Визначено зміст теоретико-методичних основ 
професійної підготовки майбутніх тренерів-
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 2
Орієнтовний розподіл годин по розділах курсу

№ Розділи курсу
Кількість годин по роках на-

вчання
Види контролю  

по семестрах
1 2 3 4 З І ТР ДІ

1

Загальна характеристика 
професійної діяльності майбут-
нього тренера-викладача. 

24 1 4

2

Особливості змісту виробни-
чих функцій, типові завдання 
діяльності майбутніх тренерів-
викладачів. 

24 2 4

3
Професійні компетенції 
майбутніх тренерів-викладачів. 24 3 4

4

Розвиток професійної 
компетентності майбутніх 
тренерів-викладачів у процесі 
фахової підготовки. 

73 4 3 4

5
Перспективи розвитку спор-
ту, як майбутньої професійної 
діяльності. 

73 3 4 4

Примітка:  З – залік; 
   І – іспит;
   ТР – творча робота;
   ДІ – державний іспит. 
   Всього на курс відведено 218 год.

Таблиця 3
Орієнтовний розподіл програмного матеріалу

Кількість годин

Розділи і теми Зага-
лом Лекції Семі-

нарські
Мето-
дичні

Прак-
тичні

1 Загальна характеристика професійної діяльності 
майбутнього тренера-викладача. 24 6 6 6 6

1.1 Специфіка професійної діяльності 8 2 2 2 2
1.2 Матеріально-технічне забезпечення професійної 

діяльності. 8 2 2 2 2
1.3 Спортивний інвентар, сучасні технічні засоби. 8 2 2 2 2

2
Особливості змісту виробничих функцій, 
типові завдання діяльності майбутніх тренерів-
викладачів.

24 6 6 6 6

2.1 Особливості професійної діяльності. 8 2 2 2 2
2.2 Моделювання професійної діяльності. 8 2 2 2 2
2.3 Специфіка виконання професійної діяльності. 8 2 2 2 2

3 Професійні компетенції майбутніх тренерів-
викладачів. 24 6 6 6 6

3.1 Основи підготовки в спортивних школах. 8 2 2 2 2
3.2 Методи визначення результатів професійної 

діяльності. 8 2 2 2 2
3.3 Методика навчання. 8 2 2 2 2

4
Розвиток професійної компетентності майбутніх 
тренерів-викладачів у процесі фахової 
підготовки. 

73 18 18 18 19

4.1 Зміст навчально-тренувальних занять. 24 6 6 6 6
4.2 Методика проведення занять. 24 6 6 6 6
4.3 Теорія тренування у виді спорту. 25 6 6 6 7

5 Перспективи розвитку спорту, як майбутньої 
професійної діяльності. 73 18 18 18 19

5.1 Аналіз проблем розвитку спорту. 24 6 6 6 6
5.2 Науково-методичне забезпечення діяльності. 24 6 6 6 6
5.3 Визначення перспектив розвитку спорту. 25 6 6 6 7
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06
викладачів, де система формування знань базується на 
логічно зв’язаних розділах загальної характеристики 
професійної діяльності майбутнього тренера-
викладача та особливостях змісту виробничих 
функцій, обґрунтуванні типових завдань діяльності 
майбутніх тренерів-викладачів, визначенні 
професійних компетенцій майбутніх тренерів-
викладачів, розвитку професійної компетентності 
майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової 
підготовки, а також перспективи розвитку спорту, 
як майбутньої професійної діяльності. Пропонована 
класифікація відрізняється від попередніх робіт 

визначенням професійної компетентності майбутніх 
тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки, 
уточненням розділів характеристики професійної 
діяльності майбутніх тренерів викладачів та 
перспективами розвитку спорту, як майбутньої 
професійної діяльності.

Перспективи подальших досліджень за напрямом 
удосконалення організаційно-педагогічних аспектів 
професійної підготовки у вищому навчальному за-
кладі можуть бути пов’язані з пошуком новітніх ме-
тодик професійного становлення майбутніх тренерів-
викладачів.
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