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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Концептуальні положення щодо змісту і організації про'
фесійної підготовки майбутніх фахівців фізичного ви'
ховання та спорту у вищих навчальних закладах базу'
ються на засадах Конституції України, Законів Украї'
ни «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної націо'
нальної програми «Освіта» («Україна XXI століття»),
Національної доктрини розвитку освіти, Болонської де'
кларації Євросоюзу, рекомендаціях ЮНЕСКО, які на'
голошують на необхідності фундаменталізації, непере'
рвності, диверсифікації й гнучкості, прогностичності,
доступності, відкритості, гуманістичної спрямованості
фізкультурної освіти.
Розширення й оновлення освітянського діапазону ви'
магає створення системи професійної підготовки фахів'
ців фізичного виховання та спорту, спрямованої на під'
вищення кваліфікації, професійної компетентності, кон'
курентоспроможності відповідно до зростаючих умов на
ринках праці. Винятково важливого значення набуває
професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного ви'
ховання та спорту у вищих навчальних закладах, де за'
безпечується не тільки спрямування навчально'виховно'
го процесу на озброєння майбутніх фахівців спеціальни'
ми знаннями, уміннями і навичками, а й розвиток про'
фесійно значущих якостей особистості майбутнього фа'
хівця, її інтелектуального потенціалу, можливостей,
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інтересів, нахилів, мотивів і ціннісних настанов, що скла'
дає основу фізичної культури особистості фахівця.
У теорії та методиці фізичної культури накопиче'
ний значний науково'теоретичний досвід щодо струк'
тури і функцій фізичної культури фахівців фізичного
виховання та спорту, пов’язаний з професійною осві'
тою: обґрунтовано теоретико'методологічні основи
розвитку фізичної культури особистості (В. Бальсевич,
М. Віленський, Е. Вільчковський, Т. Круцевич,
Л. Матвеєв, Л. Лубишева, Ю. Ніколаев, Б. Шиян); гли'
боко висвітлені теоретичні й дидактичні основи спеці'
альної фізкультурної освіти майбутніх фахівців
(Ю. Брискін, В. Платонов, Ю. Шкребтій); розроблена
технологія особистісно орієнтованої професійної підго'
товки майбутніх фахівців фізичного виховання та спо'
рту у вищих навчальних закладах (А. Барабанов, В. За'
вадський, О. Куц, Л. Сущенко).
Українські дослідники активно розробляють систему
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного ви'
ховання та спорту, зокрема, формування їхньої фізичної
культури (О. Вацеба, Е. Вільчковський, О. Демінський,
В. Завадський, О. Куц, Л. Сущенко, В. Платонов, О. Ти'
мошенко, Б. Шиян, Ю. Шкребтій). На сьогодні існують
значні розбіжності: між практикою фізкультурної осві'
ти майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
у вищій школі та її результативністю в опануванні цін'
ностями фізичної культури на особистісному рівні; між
зростаючими вимогами до якості педагогічного процесу
з фізичної культури у вищому навчальному закладі й не
розробленістю педагогічних умов і засобів його забезпе'
чення; між об’єктивною потребою педагогічної прак'
тики у формуванні в майбутніх фахівців фізичного
виховання та спорту на особистісному рівні фізичної
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культури й недостатній теоретичній та методичній обґрун'
тованості даного процесу.
Пропонований навчально'методичний посібник за
своїм змістом спрямований на інтеграцію теоретичних
знань і рухових умінь у високий рівень фізичної культу'
ри особистості, де набуті знання, уміння й навички за'
безпечують особистий смисл діяльності фахівців фізич'
ного виховання та спорту. В основу змісту посібника по'
кладено духовно'фізичну сутність фізичної культури в
єдності її соціокультурного і соматопсихічного компоне'
нтів при ведучій ролі першого. Це сприяє професійно'осо'
бистісному саморозвитку студентів, опануванню цінно'
стям фізичної культури як основи збереження і зміцнен'
ня здоров’я, здорового способу життя, фізичного й про'
фесійного вдосконалення.
Зміст першого розділу посібника знайомить майбут'
ніх фахівців фізичного виховання та спорту з теоретико'
методологічними основами формування фізичної куль'
тури особистості.
У другому розділі подано педагогічну систему форму'
вання фізичної культури особистості майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту, розглянуто її структуру
і зміст; побудовано модель формування фізичної культу'
ри особистості фахівця у процесі його професійної підго'
товки у вищому навчальному закладі.
Посібник містить короткий тлумачний словник
основних понять, які необхідно знати майбутнім фахів'
цям фізичного виховання та спорту щодо розуміння фі'
зичної культури особистості. Вживання лексики, якою
оперує сучасна теорія і методика фізичної культури,
підвищить результативність засвоєння понять, поліп'
шить осмислення студентами фізичної культури осо'
бистості.
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Таким чином, навчально'методичний посібник роз'
рахований на викладачів вищої школи, студентів, вчи'
телів фізичного виховання, з основ безпеки життєдія'
льності, валеології, тренерів з обраного виду спорту, фа'
хівців з фізкультурно'оздоровчої роботи, фізичної реа'
білітації, менеджменту й управління фізичним вихован'
ням та спортом, прикладного фізичного виховання та
спорту.
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Розділ 1

Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè
ôîðìóâàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó

1.1. Ô³çè÷íà êóëüòóðà ÿê ôåíîìåí
ñîö³îêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ
ó ïðîöåñ³ ô³çêóëüòóðíî¿ îñâ³òè
Розгляд феномену фізичної культури вимагає звернен'
ня до поняття «культура» на міждисциплінарному рівні
з використанням даних різних наук. У енциклопедично'
му словнику поняття «культура» трактується як «істо'
рично визначений рівень розвитку суспільства, творчих
сил і здібностей людини, що виявляється у типах і фор'
мах організації життя і діяльності людей, а також у ство'
рених ними матеріальних і духовних цінностях» [41,
с. 325]. Особливий інтерес в контексті нашого розгляду
уявляє включення у склад культури людських здібнос'
тей, сили, які реалізуються в діяльності, що включає
знання, вміння, навички, фізичний, моральний, естети'
чний розвиток суб’єкта.
У філософському словнику поняттю «культура»
надається наступне визначення: «У широкому смислі
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культура є сукупність виявів життя, досягнень й твор'
чості народів або групи народів. Культура, яка розгля'
дається з точки зору її змісту, розпадається на різні га'
лузі, сфери: вдачу і звички, мову і письменність, хара'
ктер одягу, поселень, роботи, виховання, громадсько'
політичний устрій, наука, техніка, мистецтво, релігія,
всі форми виявлення об’єктивного духу народу» [41,
с. 329]. Представники філософії відзначають, що з ча'
сом поняття «культура» постає синонімом інтелектуа'
льного, розумного, морального, естетичного вдоскона'
лення людини в ході її історичної еволюції. Дослідники
відзначають, що поняття «культура» є складним, оскі'
льки позначає «цілісність, органічне поєднання бага'
тьох сторін людської діяльності; проблеми культури у
власному смислі виникають уже тоді, коли організова'
но побут, мистецтво, наука, особистість й суспільство»
[40, с. 920].
Відзначаючи міждисциплінарний характер феномену
культура, В.Андрущенко вказує, що «представники пе'
дагогіки, психології, соціології, естетики, аксіології, се'
мантики вивчають як окремі сторони, так і аспекти,
грані, властивості культури та різні форми її буття – на'
ука, система освіти, масові комунікації, різні культурні
процеси – форми управління, обслуговування, спілку'
вання людей» [2, с. 25].
У контексті нашого розгляду поняття «культура» зна'
чний інтерес представляє її поділ на матеріальну й духо'
вну. При цьому матеріальна культура характеризує жит'
тя суспільства і матеріальне виробництво з точки зору її
впливу на розвиток людини, розкриває його можливості
– це культура праці й матеріального виробництва, куль'
тура відношення до власного тіла, фізична культура.
Даний вид культури характеризує діяльність людини
10

з точки зору її впливу на можливість застосування твор'
чих сил і здібностей, розвиток людини.
На відміну від матеріальної духовна культура багато'
аспектна і включає в себе пізнавальну, інтелектуальну,
філософську, моральну, педагогічну, релігійну, худож'
ню й інші різновиди.
Розгляд різних підходів до вивчення культури як си'
стеми вимагає визначення її різних функціональних еле'
ментів, які характеризують процес культурної діяль'
ності, а також різні її аспекти і сторони. Будучи багатог'
ранною, структура культури складається із системи осві'
ти, науки, мистецтва, моральності, політики, права, ре'
лігії, які взаємодіють. Складна й багаторівнева структу'
ра культури обумовлює різновиди її функцій, що здійс'
нюються в житті людини й суспільства [2]:
 людинотворчу (засвоєння людиною певної суми
знань, норм, цінностей дозволяє виховувати і здійс'
нювати різні види життєдіяльності в суспільстві);
 інформаційну (культура виступає єдиним способом
передавання соціального досвіду);
 пізнавальну (гносеологічну), концентруючи у собі со'
ціальний досвід, культура набуває здатності накопи'
чення знань про світ;
 регулятивну, нормативну (регулювання різних видів
суспільної й особистої діяльності людей);
 аксіологічну (будучи системою цінностей, вона фор'
мує в людини потреби і орієнтації).
Представлені функції культури пояснюють наявність
множини її визначень.
Міждисциплінарний розгляд поняття «культура» до'
зволяє перейти до розгляду базового поняття «фізична
культура» та ряду корелюючих понять – «фізичне вихо'
вання», «фізичний розвиток», «фізична досконалість».
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