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Пісарук В.В.
У статті висвітлюється проблема необхідності перегляду

навчальної програми викладання курсу, з урахуванням суттєвого
збільшення як самого переліку офіційно зареєстрованих видів
спорту, так і самих спортсменів, які спеціалізуються з даних
спортивних дисциплін. Автором розроблені науково'обгрунтовані
пропозиції регламентуючи саму структуру побудови як лекційних,
так і практичних занять, основану на викладанні саме тих ас'
пектів проведення тренувальних циклів, які можуть бути засто'
совані майже в усіх видах спорту, на базі медично'фізіологічних
досліджень та отриманою, на основі цих досліджень, статистич'
ною базою даних.
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В.В.Писарук
В статье освещается проблема необходимости пересмотра

учебной программы преподавания курса, с учётом существенного
увеличения как самого количества официально зарегистрирован'
ных видов спорта, так и самих спортсменов, которые специали'
зируются по данным спортивным дисциплинам. Автором разра'
ботаны научно'обоснованные предложения, регламентирующие
саму структуру построения как лекционных, так и практичес'
ких занятий, основанную на преподавании именно тех аспектов
проведения тренировочных циклов, которые могут быть исполь'
зованы почти во всех видах спорта, на базе медико'физиологи'
ческих исследований и полученной, на основе этих исследований,
статистической базы данных.
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FEATURES OF TEACHING OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
«SPORTING PEDAGOGICAL PERFECTION» IN THE SPECIALIZED

HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
V.V.Pisaruk

The problem of necessity of revision of on'line tutorial of teaching of
course lights up in the article, taking into account the substantial increase
of both list of the officially registered types of sport and sportsmen which
are specialized from information of sporting disciplines. Developed an
author scientif ically grounded regulating suggestions structure of
construction of both lecture and practical, employments, based on
teaching of exactly those aspects leadthroughs of trainings cycles, which
can be applied almost in all types of sport, on a base medical'physiology
researches and got, on the basis of these researches, by a statistical
database.
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specialization, statistical database, teaching aspects, medical researches,
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Постановка проблеми: Проблема внесення змін в навчальну програму
викладання курсу «СпортивноKпедагогічне вдосконалення», пов’язана з тим,
що неможливо та неефективно з професійної точки зору, орієнтація виклаK
дачів на конкретний вид спорту, по спеціалізації кожного студента в зв’язку з
наступними обставинами:

K викладачі не можуть вважатись настільки різнобічними фахівцями, щоб
практично впливати на рівень спортивного вдосконалення окремих студентів,
особливо коли ті мають спортивні звання «Майстер спорту України» та вище.
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Вдосконалювати їх рівень підготовки можуть тільки тренери з даного, конкK
ретного виду спорту.

Доцільним можна вважати програму курсу дисципліни, розроблену на
основі викладання загальнодоступних положень, циклів та методик тренувань,
які використовуються майже в усіх видах спорту:

K спільні, для усіх видів спорту, питання педагогічноKвиховної роботи з
молоддю.

K комплексна розминка.
K загальна функціональна підготовка.
K силова, атлетична підготовка.
K медикоKфізіологічна діагностика спортсменів, в період тренувальних

циклів.
K науковоKобгрунтовані методики реабілітації, відновлення функціональK

ного стану організму спортсменів.
Програма розроблена за даним принципом, дасть змогу отримання стуK

дентами комплексної, різнобічної бази знань, яка їм дозволить вважатись
фахівцями та висококваліфікованими спеціалістами при послідуючій їх труK
довій діяльності на посадах тренерівKвикладачів ДЮСШ та ДЮСЦ.

Метою статті є розгляд проблеми неповної відповідності самої структури
побудови, викладання курсу навчальної дисципліни «СпортивноKпедагогічне
вдосконалення», кваліфікаційним вимогам спеціальності № 6010201 (фізичне
виховання), та необхідності розробки програми курсу на основі загальних,
науковоKобгрунтованих, статистично доведених, практично апробованих,
методик проведення тренувальних занять, підготовчих циклів, які можуть бути
використанні тренерамиKвикладачами при роботі зі спортсменами, без ураK
хування їх конкретної спортивної спеціалізації по видам спорту.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми: У психологоKпедагогічній
літературі, поняття «компетенція» визначається, як знання, уміння та досвід
в певній галузі, тобто коло обізнаності людини. Інакше кажучи, це практична
готовність фахівця діяти в певній галузі, що включає в себе знання, уміння та
навички, мотиви, цінності, реалізовані в життєвих та професійних контекK
стах, і передбачають наявність досвіду діяльності в цій галузі.

Питання компетенції у своїх працях, порушували такі вітчизняні та заK
рубіжні вчені як С.Адам, Г.Влуменштейн, В.Чернявська, П.Дубініна, Я.ЯгуK
пова, та інші.

При аналізі шляхів вирішення поставленого завдання по розробці програми
курсу навчальної дисципліни «СпортивноKпедагогічне вдосконалення», врахоK
вувались науковоKобгрунтовані праці, дослідження фахівців в галузях фізіолоK
гія спорту, спортивна медицина, психологія спорту та практичний досвід треK
нерськоKвикладацького складу фахівців з різних спортивних дисциплін.

Під професійною компетенцією розуміється здатність випускників вищих
навчальних закладів, на підставі знань та вмінь, доцільно, методично обґрунK
товано і самостійно вирішувати поставлені завдання, а також, на фаховоK
об?єктивному рівні, оцінювати результати своєї діяльності.

Проблему формування професійної компетенції, у своїх працях розглядаK
ли такі фахівці, як В.Байденко, М.Мелія, А.Назаренко, Н.Седова, В.ЧерK
нявська, П.Дубініна.

Наприклад, М.Мелія вважає, що професійна компетенція – це наявність
як особистих, так і професійних якостей, необхідних для виконання визначеK
них функцій та вирішення певних задач.

Проблему залежності функціонального стану організму спортсменів від
використовуємих методик тренувань, досліджують такі вчені як О.Романчук,
М.Безмилов, О.Шинкарук. Висновки їх досліджень підкреслюються наукоK
воKобробленою статистичною базою даних.

Проаналізована інформація, розміщена на електронних джерелах та в
мережі «Internet», з метою отримання більш сучасних даних, знань, необхідK
них для здійснення своєї професійної діяльності.

Методи дослідження проблеми: педагогічне тестування та спостереженK
ня, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду в галузі спорту,
аналіз спеціальної науковоKметодичної літератури.

Виклад основного матеріалу. Своєчасність розробки нової програми наK
вчальної дисципліни, пов’язана з необхідністю зміни самого принципу її викK
ладання. У спеціалізованих вищих навчальних закладах курс теоретичного
та практичного матеріалу базується, як правило, на прив’язці до такKзваних
«Олімпійських»  видів спорту, а сучасність вже змінила існуючи стандарти,
з’явились та отримали офіційну акредитацію, нові види спорту, які по рівню
технічної майстерності не тільки не поступається, а іноді, і набагато перевиK
щують олімпійські дисципліни.

Необхідно зважити і на ту обставину, що новітні види спорту користуютьK
ся неабиякою популярністю серед молоді.

Викладання курсу не може бути зосереджено на конкретних видах спортивK
них дисциплін. Навчальна програма повинна базуватись на базових науковоK
обгрунтованих методиках тренувань, які можуть бути використанні при роK
боті з підлітками, без врахування їх спортивної фахової спеціалізації.

Такий підхід дасть змогу підготовки висококваліфікованих фахівців, для
роботи в ЗОШ, на посаді викладача фізичної культури, що і буде повністю
відповідати їх основній кваліфікації.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в створенні науковоKдослK
ідної групи фахівців, які на основі аналізу отриманих практичних результатів
та зібраної статистичної бази даних, зможуть розробити та запропонувати до
впровадження в навчальний процес, новітнього, комплексного курсу виклаK
дання дисципліни «СпортивноKпедагогічне вдосконалення» в спеціалізованих
вищих навчальних закладах.
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Вдосконалювати їх рівень підготовки можуть тільки тренери з даного, конкK
ретного виду спорту.

Доцільним можна вважати програму курсу дисципліни, розроблену на
основі викладання загальнодоступних положень, циклів та методик тренувань,
які використовуються майже в усіх видах спорту:

K спільні, для усіх видів спорту, питання педагогічноKвиховної роботи з
молоддю.

K комплексна розминка.
K загальна функціональна підготовка.
K силова, атлетична підготовка.
K медикоKфізіологічна діагностика спортсменів, в період тренувальних

циклів.
K науковоKобгрунтовані методики реабілітації, відновлення функціональK

ного стану організму спортсменів.
Програма розроблена за даним принципом, дасть змогу отримання стуK

дентами комплексної, різнобічної бази знань, яка їм дозволить вважатись
фахівцями та висококваліфікованими спеціалістами при послідуючій їх труK
довій діяльності на посадах тренерівKвикладачів ДЮСШ та ДЮСЦ.

Метою статті є розгляд проблеми неповної відповідності самої структури
побудови, викладання курсу навчальної дисципліни «СпортивноKпедагогічне
вдосконалення», кваліфікаційним вимогам спеціальності № 6010201 (фізичне
виховання), та необхідності розробки програми курсу на основі загальних,
науковоKобгрунтованих, статистично доведених, практично апробованих,
методик проведення тренувальних занять, підготовчих циклів, які можуть бути
використанні тренерамиKвикладачами при роботі зі спортсменами, без ураK
хування їх конкретної спортивної спеціалізації по видам спорту.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми: У психологоKпедагогічній
літературі, поняття «компетенція» визначається, як знання, уміння та досвід
в певній галузі, тобто коло обізнаності людини. Інакше кажучи, це практична
готовність фахівця діяти в певній галузі, що включає в себе знання, уміння та
навички, мотиви, цінності, реалізовані в життєвих та професійних контекK
стах, і передбачають наявність досвіду діяльності в цій галузі.

Питання компетенції у своїх працях, порушували такі вітчизняні та заK
рубіжні вчені як С.Адам, Г.Влуменштейн, В.Чернявська, П.Дубініна, Я.ЯгуK
пова, та інші.

При аналізі шляхів вирішення поставленого завдання по розробці програми
курсу навчальної дисципліни «СпортивноKпедагогічне вдосконалення», врахоK
вувались науковоKобгрунтовані праці, дослідження фахівців в галузях фізіолоK
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товано і самостійно вирішувати поставлені завдання, а також, на фаховоK
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