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Анотація. У статті зроблено спробу обґрунтувати шляхи й особливості удосконалення сучасної 
української системи фізкультурної освіти в умовах розбудови українського суспільства. Аналізуються на-
укові дослідження сучасних учених щодо прогнозів і перспектив розвитку вищої фізкультурної освіти. 
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Актуальність дослідження. На етапі національно-культурного і державного відродже-
ння України першочерговим завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахів-
ців, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного жит-
тя. Прискорення темпів розвитку науки й культури, швидка зміна характеру та поява нових 
видів діяльності, притаманна роботі сучасного фахівця, вимагають від нього постійного про-
фесійного зростання та самовдосконалення. Сьогодні вища школа, враховуючи потреби і ви-
моги часу, має не тільки закласти міцний фундамент знань, але й навчити студентів самостій-
но їх поповнювати й оновлювати.  

Серед загальнодержавних цінностей, що визначають соціально-економічну політику ци-
вілізованих держав, пріоритет здоров’я і здорового способу життя не викликає жодного сум-
ніву. Здоров’я людей – головна «візитна картка» соціально-економічної зрілості, культури й 
успішності цивілізованої держави.  

Потреба усвідомлення цілісного процесу професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання та спорту, головних його суперечностей та їх причин потребує осмислення нагро-
мадженого досвіду в контексті його прогресивніших тенденцій, національних особливостей і 
суттєвих закономірностей. 

Проблеми професійної підготовки педагогів у галузі фізичного виховання та спорту у 
вітчизняній науці досліджували Г. Арзютов, Б. Ашмарин, О. Вацеба, Л. Волков, Ю. Желєзняк, 
В. Завацький, Т. Круцевич, Г. Ложкін, Г. Максименко, А. Новиков, В. Пєшков, О. Солтік, 
М. Філіпов, С. Філь, А. Цьось, Б. Шиян, Ю. Шкребтій та інші. 

Метою статті є вивчення й обґрунтування шляхів та особливостей удосконалення су-
часної української системи фізкультурної освіти в умовах розбудови українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Переоцінка цінностей з акцентування на матеріальні; 
зміна орієнтирів життя людей у бік пасивних розваг і масове засилля неякісного продукту 
ЗМІ; інформатизація суспільства, що призводить до тотальної гіподинамії; несприятлива еко-
логічна ситуація у світі; неякісне харчування та недостатня кількість питної води та багато 
інших проблем є причиною незадовільного стану здоров’я людей. Одним із важливих завдань 
українського державотворення є формування компетентного фахівця з фізичного виховання. 

Наше дослідження доводить, що актуальність і важливість розв’язання проблеми якіс-
ної підготовки кадрів для сфери фізичного виховання та спорту детермінується низкою при-
чин, які мають особливо важливе значення у житті кожної країни та її громадян і визначають-
ся таким: 

 у перехідний, кризовий період життя держави (а таким є час побудови незалежності в 
Україні) загалом змінюються цінності і втрачається певний досвід зі сподіваннями побудови 
нової стратегії і тактики фізичного виховання, культури та спорту; 

 система освіти перебуває в стані пошуку нових освітніх орієнтирів і часто втрачає 
національну своєрідність та автентичність, не враховує ті традиції, що були надбані за трива-
лий час її існування і не втратили своєї актуальності в умовах сьогодення; 

 штучна пріоритетність матеріальних та економічних складових у державі призвела до 
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руйнування матеріальної бази фізичної культури та спорту, яка в радянський час була досить 
досконалою і доступною для усіх верств населення; негативними тенденціями є переорієнта-
ція сфери фізичного виховання та спорту на сферу розваг і відпочинку; 

 особливо вагомою є підготовка і працевлаштування компетентних кадрів фізичного 
виховання та спорту, забезпечення повноцінного функціонування вищих навчальних закладів 
фізичного виховання та спорту, які мають тривалі наукові та практичні традиції формування 
педагога – фахівця фізичного виховання, і володіють відповідною матеріально-технічною ба-
зою й засобами для повноцінної організації навчально-виховного процесу; 

 нарешті, формування такої політики держави, де пріоритетом є фізичне і психічне 
здоров’я кожного громадянина, а освітні заклади, що працюють у цій сфері, визнаються важ-
ливими стратегічними об’єктами, яким всіляко сприяє держава. 

Сучасні дослідження проблеми підготовки фахівців з фізичної культури та спорту в 
Україні свідчать про те, що назріла проблема побудови моделі інноваційної неперервної фіз-
культурної освіти, яка б цілісно використовувала інноваційні технології, формувала здоров’я-
збережну філософію життя людини, виховувала уміння реалізувати завдання природовідпо-
відного життя дітей та молоді, давала можливість зрілим людям підтримувати власний жит-
тєвий цикл у задовільному стані й максимально продовжувати життя кожного. Слід також 
ураховувати, що ці завдання реалізовуватимуться у специфічних умовах життя сучасної лю-
дини – економічної та екологічної кризи; погіршення стану здоров’я людей з огляду на гіпо-
динамію та нездорове харчування; збільшення кількості важких, часто невиліковних хвороб; 
масове захоплення ЗМІ, які негативно впливають на фізичне й психічне здоров’я людини то-
що. «Дуже важливий момент у процесі формування фахівця з фізичної культури й спорту но-
вої формації – урахування обставин динаміки зміни якості професійного становлення, профе-
сійної компетенції і професійного інноваційного мислення в предметній галузі» [2, 114]. 

Важливим у фахівця з фізичної культури й спорту, на думку Л. Сущенко, є урахування 
не лише ліпших зразків роботи вітчизняних спеціалізованих навчальних закладів, а й світово-
го досвіду: «Сучасна стратегія прогресу передових країн світу базується на концепції всебіч-
ного культурного, інтелектуального, професійного, фізичного розвитку потенціалу особисто-
сті. При цьому в реалізації її цілей головне місце відводиться системі освіти. Сьогодні завдяки 
підвищенню рівня освіти населення розвинутих країн світу мають майже половину валового 
національного продукту» [5, 100]. Про важливість нових інформаційних технологій у підго-
товці фахівця фізичної культури й спорту Л. Сущенко говорить, ґрунтуючись на сучасні до-
слідження російських учених [1]. 

Обґрунтовуючи пріоритетні завдання закладів, що готують фахівців з фізичної культури 
та спорту в Україні, В. Мартиненко наголошує на необхідності її безперервного характеру і 
доводить, що ця система потребує: 

а) створення нормативно-правової бази; 
б) формування економічних механізмів; 
в) удосконалення державного й соціального захисту тих, що навчаються, а також випуск-

ників загальноосвітніх і спеціальних установ; 
г) розробки теоретичних основ і науково-методичного забезпечення, удосконалення ме-

тодів і механізмів прогнозування й розвитку; 
д) проведення моніторингу стану забезпечення неперервної освіти літературою, муль-

тимедійними й іншими засобами навчання» [2, 114]. 
Багато українських учених вказують на потребу використання в процесі підготовки фа-

хівців фізичного виховання та спорту сучасних інформаційних технологій. Основними на-
прямками в цьому процесі повинні стати «створення та використання програм контролю і са-
моконтролю знань з різних спортивно-педагогічних дисциплін; створення навчальних муль-
тимедіа-систем; розробка та використання інформаційно-аналітичних баз даних; моделюван-
ня комп’ютерних змагань, тактичних дій і педагогічного процесу; використання інформацій-
них технологій для обслуговування змагань; використання інформаційних технологій у рек-
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ламній, видавничій і підприємницькій діяльності; використання інформаційних технологій в 
організації та проведенні наукових досліджень; використання автоматизованих методів спо-
ртивно-педагогічної діяльності; використання автоматизованих методів функціональної діа-
гностики; створення програм дистанційного навчання» [5, 101]. 

Значне місце у професійній підготовці фахівців фізичного виховання та спорту, наго-
лошують учені, повинні зайняти глобальні телекомунікаційні мережі, зокрема Інтернет. Зав-
дяки їм, відкриваються такі нові можливості організації навчально-виховного процесу студе-
нтів, майбутніх учителів фізичного виховання й спорту зокрема проведення конференцій і 
симпозіумів он-лайн; забезпечення студентів різноманітною інформацією з малими матері-
альними затратами шляхом доступу до бібліотек різних навчальних закладів як України, так і 
зарубіжжя; надання дистанційної допомоги студентам у процесі навчання та проходження 
педагогічної практики; організація дистанційного навчання; формування студентом власної 
інформаційної бази для професійної діяльності; активно використовувати досягнення різних 
наук для організації фізкультурної діяльності з різними групами населення з урахуванням їх 
вікових та індивідуальних особливостей тощо. Уміння користуватися сучасними надбаннями 
інформаційного простору відкриває для фахівця фізичного виховання і спорту широкі мож-
ливості професійного удосконалення та зростання. 

Наше бачення проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері фізичного ви-
ховання, фізичної культури та спорту збігається із концепціями українських учених-дослід-
ників, які доводять необхідність формування у майбутніх учителів фізичного виховання по-
ряд із базовими (полікультурна, інформаційна, соціальна, політична, комунікативна, загаль-
нокультурна, пізнавально-інтелектуальна, підприємницька, побутова) досконалих професій-
них компетентностей. Дослідники проблеми підготовки фахівця фізкультурного профілю 
вказують на: «1) нагальну потребу в підвищенні професійної компетентності та педагогічної 
майстерності учителя фізичної культури, зумовленої наявною потребою в розширенні мож-
ливостей вищих навчальних закладів щодо удосконалення шляхів підвищення його здо-
ров’язбережної компетентності та залучення до викладання дисциплін валеоекологічної 
спрямованості; 2) низка суперечностей між наявністю науково-теоретичних надбань, практи-
чного досвіду, значної кількості підготовлених учителів з фізичного виховання та відсутністю 
позитивного результату в контексті «фізичне виховання – здоров’я школяра» між об’єктив-
ними потребами суспільства у фахівцях, здатних кваліфіковано здійснювати оздоровчу діяль-
ність і низьким рівнем базової валеоекологічної освіти як значущого компонента професійної 
підготовки» [4, 147]. Наше дослідження дозволяє стверджувати, що проблема фахових ком-
петентностей є сьогодні однією з найважливіших у царині підготовки фахівця фізичного ви-
ховання і виходить далеко за межі традиційних знань, умінь і навичок. 

Узагальнюючи результати нашого дослідження в історичній ретроспективі з урахуван-
ням сучасних реалій, відзначаємо, що для досконалої підготовки кадрів у сфері фізичного ви-
ховання, які б успішно виконали завдання поліпшення фізичного і психічного здоров’я гро-
мадян, уникнення важких і хронічних недуг, збільшення тривалості життя у країні, підвищен-
ня стресостійкості та витривалості організму, формування прагнення кожного до здорового 
способу життя необхідно виконувати таке:  

 процес формування фахівця в галузі фізичної культури та спорту ґрунтувати на зага-
льнолюдських, національних і природо-відповідних принципах; 

  формування майбутнього вчителя фізичного виховання повинно відбуватися в рам-
ках національної культури, традицій, позитивного історичного досвіду українців у практиці 
тіловиховання й історичних здоров’язбережних традицій; 

 зміст фізичної культури та фізичного виховання має відобразити ліпші світові й євро-
пейські зразки, щоб використовувати їх для розширення рамок української системи фізичної 
культури; 

  у центрі усієї фізвиховної роботи повинна стояти особистість як неповторне, оригі-
нальне і своєрідне явище, яке потребує індивідуального підходу з урахуванням вікових і ста-
тевих особливостей; 
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  взаємодія «учитель – учень» має носити суб’єктний характер, бо лише свобода, ак-
тивність і відповідальність людини може забезпечити особистісно-вартісний результат праці; 

  фізичне виховання повинно бути складовою цілісного процесу виховання й перебу-
вати в гармонії з моральними, громадянськими, патріотичними, розумовими, естетичними 
цінностями особистості; 

  важливою є проблема пошуку нового, досконалого педагогічного інструментарію: 
форм, методів, засобів та прийомів оволодіння фізичною культурою та спортом; уміле воло-
діння широким арсеналом методів і форм фізичного виховання дозволить педагогові оволоді-
ти методичною гнучкістю та добирати найбільш доцільні способи організації навчально-ви-
ховного процесу в різноманітних закладах і, як результат, добиватися найліпших успіхів; 

  важливим для становлення майбутнього вчителя фізичного виховання з огляду на 
проаналізований нами історичний досвід є вміння реалізувати завдання фізичної культури в 
рамках інклюзивної освіти, а також формування компетенцій праці з дітьми, що мають особ-
ливі потреби й обмежені можливості здоров’я. Вони більше, ніж хто інший, потребують спе-
ціальних занять й особливого фізичного навантаження; 

  в умовах сьогодення актуалізується також проблема готовності майбутнього вчителя 
фізичного виховання до роботи з різними віковими категоріями людей. Передовий педагогіч-
ний досвід доводить, що питання спортивної андрагогіки набувають особливої затребуваності 
в суспільстві. Наше дослідження доводить, що такий досвід у роботі спеціалізованих навча-
льних закладів фізичної культури в Україні був нагромаджений, проте значно втрачений у 
сучасних умовах і потребує спеціальної розробки та удосконалення; 

 вважаємо, що проблема формування майбутнього вчителя фізичного виховання не 
може бути обмеженою лише питаннями фізичної культури та спорту, а має тісно перепліта-
тися з питаннями формування здорового способу життя та його широким пропагуванням; ак-
туальність відомого спортивного гасла: «У здоровому тілі – здоровий дух» повинна підкріп-
люватися конкретними теоретичними знаннями і прикладними уміннями кожного громадя-
нина, особливо майбутнього вчителя фізичної культури; 

  справою держави є також проблема створення відповідної матеріально-технічної бази 
фізичної культури та спорту (стадіонів, басейнів, велотреків, тренувальних таборів, туристич-
них баз і комплексів, тренажерних залів тощо), причому вона повинна бути доступною всім 
верствам населення без огляду на матеріальний статус кожного. Лише здоров’я й добробут 
окремого громадянина можуть бути мірилом рівня життя суспільства загалом. Окремо наго-
лошуємо на безперечній необхідності забезпечення найновішими засобами навчання майбут-
ніх учителів фізичного виховання і доводимо, матеріальна база профільних навчальних за-
кладів фізичної культури у радянський період відповідала високим вимогам тогочасного сус-
пільства й постійно вдосконалювалася. 
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