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груповому порівнянні.  
 Таким чином, під час обробки результатів вище перерахованих тестувань фізичної підготовленості дітей 5-6 
років, саме завдяки впровадженню більш тонкої методики антропометричного контролю за зміною соматотипу, 
визначаємо, що дані цих різноманітних тестувань розсіюються, що дозволяє на ранньому (первинному) етапі вирішувати 
питання орієнтації та відбору дітей для подальшої профорієнтації та спрямованості до занять конкретним напрямком 
фітнесу танцювальної спрямованості. 

ВИСНОВКИ: 1. Виявлено початковий рівень фізичного розвитку дівчат 5-6 років, що займаються фітнесом 
танцювальної спрямованості. Отримані результати вимірювань трьох ознак фізичного розвитку дівчат старшого 
дошкільного віку, що займаються танцювальним фітнесом, вказують на особливості нормального розподілу 
обстежуваного контингенту згідно приведеним даним збірника матеріалів Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. 
Марзеєва.  

2. Виявлено початковий рівень фізичної підготовленості дівчат 5 - 6 років, що займаються фітнесом 
танцювальної спрямованості. Рівень розвитку швидкості на основі оцінки результатів тесту "біг на 30 м з високого старту" 
у дівчат ЕГ склав 10,00 ± 0,16; у КГ  �  10,20 ± 0,16 с. Результати у стрибках у довжину з місця, що характеризують 
рівень розвитку швидкісно-силових якостей дівчат склали у ЕГ 91,2 ± 1,9, у КГ  �  88,9 ± 2,4 см. Рівень розвитку силових 
якостей на основі оцінки результатів динамометрії лівої кисті у дівчат ЕГ склав 3,58 ± 0,30, у КГ  �  3,67 ± 0,40 кг. Сила 
правої кисті у ЕГ дівчат складала 4,28 ± 0,35, у КГ  �  4,17 ± 0,37 кг. За тестування на витривалість (біг на 300 м) ЕГ 
отримала наступний результат  �  97,5 ± 3,6, КГ  �  92,7 ± 3,2 с.  Результати тестування "стійка на одній нозі з 
піднятими руками" у дівчат ЕГ склали 11,50 ± 1,55, у КГ  �  12,10 ± 1,46 с. Рівень розвитку спритності  на основі оцінки 
результатів човникового бігу 4×9 м у дівчат ЕГ склав  13,70 ± 0,30, у КГ  �  14,10 ± 0,37 с. Дівчата ЕГ показали 
результати з тестування на гнучкість "нахил тулуба", що дорівнюють 7,89 ± 0,15, у КГ  �  7,68 ± 0,17 см. 

3. Здійснення паспортизації фізичного розвитку дітей на основі антропометричних даних і прояви рухових 
якостей, характерних для даного типу статури, дозволяє здійснювати оцінку їх схильності до різних видів рухової 
діяльності, яка лежить в основі різних видів спортивної діяльності. 

4. Тіло дитини є зовнішнім відображенням схильності людини до різних видів рухової діяльності, що на 
ранньому етапі дозволяє вирішити одну з найважливіших проблем: спрямованості в багаторічному відборі.  
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Анотація: Авторами статті Остапов А.В., Гордієнко О.В., Мусіяченко Є.В. на тему «Теоретичне 

обгрунтування особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту у вищих навчальних закладах» досліджено суперечності між вимогами інформаційного суспільства до 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту і їх кваліфікацією відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня. 
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«Теоретическое обоснование личностно ориентированной профессиональной подготовки будущих 
специалистов физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях» исследовано противоречию 
между требованиями информационного общества к профессиональной подготовке будущих специалистов 
физического воспитания и спорта и их квалификацией в соответствии с образовательно квалификационным 
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Annotation: The authors Ostapov A. V, Gordienko E. V, E. V Musiyachenko on "Theoretical justification 

personally oriented professional training of future specialists in physical education and sports in higher education" 
explored the contradictions that arise between: the requirements of the information society to the training of future specialists in 
physical education and sports and their qualifications under the educational qualification level; processes of democratization and 
humanization of science teaching and practice to ensure appropriate physical education and their reflection in the training of future 
specialists in physical education and sport; massive training of future specialists in physical education and sport and individual 
creative nature of their profession; theoretical and methodological principles of training of future specialists in physical education and 
sport in higher educational institutions. Resolving these contradictions requires a rethinking of the purpose, content, functions and 
tasks of training future specialists in physical education and sport in higher educational institutions of Ukraine according to the 
requirements of individual oriented paradigm of education, the need to ensure a highly competitive physical education teacher, a 
coach from a particular sport. 

The state of development of research problems in educational theory and practice of higher education institutions; 
identified and justified organizational and methodological conditions personally oriented professional training of future specialists in 
physical education and sport: agreed goals personally oriented professional training of future specialists in physical education and 
sport to the overall goals of higher physical education; implementation of the principle of continuity in content and organizational 
forms of professional training of future specialists in physical education and sport in higher educational institutions. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність і 

доцільність дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у сучасних 
умовах зумовлені необхідністю подолання суперечностей, які виникають між: вимогами інформаційного суспільства до 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту і їх кваліфікацією відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня; процесами демократизації і гуманізації педагогічної науки і практики щодо забезпечення 
відповідної фізкультурної освіти і їх відображенням у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та 
спорту; масовістю підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту та індивідуально-творчим характером їх 
професійної діяльності [3, c.8-9]. 

Вирішення наведених суперечностей потребує переосмислення мети, змісту, функцій і завдань професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України відповідно до вимог 
особистісно орієнтованої парадигми освіти, необхідності забезпечення високої конкурентоспроможності викладача 
фізичного виховання, тренера з певного виду спорту [4, c. 95]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти функціонування системи неперервної професійної 
освіти висвітлені в працях вітчизняних учених А.М. Алексюка, В.М. Галузинського, С.B. Гончаренка, М.Б. Євтуха, І.А. 
Зязюна, Н.Г. Ничкало, П.І. Підкасистого, С.О. Сисоєвої [2, c. 17-22]. Концептуальні засади професійної підготовки 
майбутніх фахівців ґрунтовно досліджувалися в працях вітчизняних учених (Р.С. Гуревич, А.О. Лігоцький, Л.О. Хомич, 
Я.В. Цехмістер), зокрема професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту – в працях 
вітчизняних (Г.М. Арзютов, О.М. Вацеба, Е.С. Вільчковський, М.С.Герцик, О.Ц. Демінський, В.І. Завацький, О.С. Куц, В.М. 
Платонов, Б.М. Шиян, Ю.М. Шкребтій) і російських (А.Г. Барабанов, Є.П. Каргаполов, О.В. Пєтунін, В.В. Приходько, В.В. 
Фидельський, Г.А. Шашкін) дослідників. Особливе місце належить роботам українських учених, у яких аналізувалася 
професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті особистісно орієнтованої освіти (Г.О. Балл, І.Д. Бех, С.І. Подмазін, 
В.В. Рибалка). Дослідженню історико-педагогічних проблем присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як Л.П. Вовк, 
Є.Н. Приступа, О.В. Сухомлинська, зокрема дослідженням історії фізкультурної освіти займалися і такі російські науковці, 
як В.У. Агеєвець, Н.Ф. Кулинко, В.В. Столбов. Різні аспекти фізичного виховання як педагогічного процесу, спрямованого 
на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного й морально стійкого покоління вивчали Б.А. 
Ашмарин, Б.К. Бальсевич, В.М. Видрін, М.М. Визитей, В.А. Головін, А.А. Гужаловський, Д.Н. Давиденко, В.І. Ільїнич, Т.Ю. 
Круцевич, Л.І. Лубишева, Л.П. Матвєєв, Ю.М. Ніколаєв, А.Д. Новиков, В.Г. Папуша, А.А. Тер-Ованесян, Б.М. Шиян [4, c. 
100-104]. 

Незважаючи на наявність значної кількості психолого-педагогічних досліджень, проблему професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах недостатньо досліджено в 
теоретико-методологічному аспекті. Поза увагою дослідників залишилися концептуальні ідеї щодо особистісно 
орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах [5, 
c.17-21]. 

Формулювання мети роботи. Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз проблеми професійної 
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підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту в педагогічній теорії і практиці; розробити й обґрунтувати 
теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та 
спорту у вищих навчальних закладах потребує врахування історії становлення і розвитку вітчизняної системи 
професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту в Україні у ХХ столітті, об’єктивного аналізу зарубіжного 
досвіду професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту і з’ясування перспективних напрямів модернізації 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту відповідно до вітчизняних та світових 
стандартів [6, c.51-55]. 

Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах розглядається як науково обґрунтовану систему суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів і 
професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу, в основу побудови якої покладено принцип 
особистісного підходу і яка інформаційно навантажена за змістом, індивідуалізована за формою, інтенсивна в часовому 
вимірі, має за мету формування смислової парадигми особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту. 

Результатом і головною метою особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту є формування смислової парадигми особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та 
спорту, яку можна розглядати як інтегральне особистісне утворення особистості, що забезпечує її здатність до 
професійного самовизначення, професійної самоактуалізації та професійної самореалізації упродовж життя, здатність до 
неперервної фізкультурної освіти [2, c.45-52]. 

Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту включає три 
взаємопов’язані складові: професійну – спрямовану на підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до 
опанування професійними знаннями, виконання професійних функцій, володіння видами професійної діяльності в 
контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти; особистісну – спрямовану на підготовку майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту до професійного самовизначення, професійної самореалізації та професійної 
самоактуалізації упродовж життя; технологічну – спрямовану на формування її організаційно-методичних умов. 

Структура професійної складової особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту включає такі компоненти: когнітивний, функціональний і діяльнісний. Когнітивний компонент 
відображає зміст професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту. Функціональний компонент – 
професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до виконання професійних функцій. Діяльнісний 
компонент – професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до володіння видами професійної 
діяльності [7, c.301-310]. 

Майбутній фахівець фізичного виховання та спорту розглядається нами як особистість, яка цілеспрямовано 
здобуває у вищих навчальних закладах кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі 
спеціально організованої навчально-виховної діяльності, спрямованої на підготовку до подальшої професійної діяльності 
щодо підтримки відповідного рівня фізичної культури населення або досягнення вищих спортивних результатів на 
олімпійській, світовій чи регіональній аренах у командному чи в індивідуальному вимірах. Професійна підготовка 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту розглядається як процес, який відображає науково й методично 
обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на формування протягом терміну навчання рівня 
професійної компетентності особистості, достатнього для організації фізичного виховання різних верств населення 
регіону й успішної праці в усіх ланках спортивного руху з урахуванням сучасних вимог ринку праці. 

У період переходу України до ринкових відносин з’явився ринок праці, зросла конкуренція серед працездатного 
населення, змінилися вимоги до професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту. Однією із ключових 
проблем розбудови національної системи фізкультурно-спортивного руху стала підготовка фахівців нової генерації. 
Тривалий час спеціалізовані вищі навчальні заклади України були зорієнтовані, переважно, на підготовку 
висококваліфікованих тренерських кадрів, що призвело до своєрідної прогалини в підготовці майбутніх фахівців для 
сфери фізкультурно-оздоровчої, рекреаційної, туристичної діяльності [12, c.58-64]. 

У сучасний період професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту здійснюється 
вищими навчальними закладами, підпорядкованими Державному комітету з питань фізичної культури і спорту України; 
спеціальними факультетами та відділеннями педагогічних інститутів, університетів, коледжами, технікумами фізичної 
культури, училищами олімпійського резерву та непрофільними вищими навчальними закладами, підпорядкованими 
Міністерству освіти і науки України [8, c.8-9].  

На основі вивчення практичної діяльності вищих навчальних закладів виявлено спектр професійної підготовки 
фахівців для галузі "Фізична культура та спорт", який передбачає підготовку: вчителів фізичного виховання, з основ 
безпеки життєдіяльності, валеології, тренерів з обраного виду спорту, фахівців із фізкультурно-оздоровчої роботи, з 
фізичної реабілітації, з менеджменту й управління фізичним вихованням та спортом, із прикладного фізичного виховання 
та спорту для МВС України, Національної гвардії. 

На основі теоретичного аналізу наукової літератури обґрунтовано висновок, що концепція особистісно 
орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах 
спрямована на формування смислової парадигми особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту в 
педагогічному навчально-розвивальному середовищі вищого навчального закладу [5, c.20-21]. 

До видів професійної діяльності, якими має володіти майбутній фахівець фізичного виховання та спорту, у 
розділі віднесено: діагностичну, реабілітаційну, репродуктивну, спортивну, освітянську, профілактичну, організаційну. 

Діагностична діяльність фахівця фізичного виховання та спорту полягає в здійсненні системного аналізу 
фізичних можливостей як на рівні окремої людини, так і соціальної групи, наприклад, спортивної команди. На основі 
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одержаних даних фахівець здатний спрогнозувати їх подальший розвиток, тобто передбачити їх наслідки [12, c.58-64]. 
Реабілітаційна діяльність фахівця спрямована на відновлення знижених у процесі праці або інтенсивних занять 

іншими видами діяльності фізичних, психічних, інтелектуальних властивостей людини; на розробку методичного 
забезпечення і здійснення реабілітаційних програм для громадян певного реґіону з урахуванням екологічних проблем. 
Цей вид поєднується із лікувальним застосуванням фізичних вправ. Як правило, потреба в послугах реабілітолога 
виникає в людини внаслідок катастроф, перенесених стресів, різних аварій та інших непередбачених повсякденним 
життям потрясінь. Метою такої діяльності є відновлення пошкоджених підсистем організму людини. 

Репродуктивна діяльність спрямована на створення соціально-культурного середовища, необхідного для 
формування самодостатньої особистості фахівця фізичного виховання та спорту. 

Спортивна діяльність фахівця розкриває максимальні можливості людини, її потенційні резерви, задовольняє 
потреби у змагальній діяльності. Тренер у своїй професійній діяльності вважає за доцільне досягнути певної мети, яка 
визначається загальним розвитком спортивної галузі. Головною функцією є вдосконалення окремих параметрів 
функціональних можливостей організму людини, що передбачає вихід за межу можливого, бо тільки в такому випадку 
спортсмен спроможний досягти висот Олімпійського п’єдесталу або корони переможця Чемпіонату світу та континенту 
[10, c.61-65]. 

Освітянська діяльність фахівця спрямована на навчання кожного застосовувати набуті знання і навички в 
повсякденному житті для самовдосконалення; забезпечує раціональне формування індивідуального фонду рухових 
умінь і навичок, необхідних у житті; передбачає навчальну та виховну роботу, реалізується шляхом планомірної передачі 
вчителем і наступним засвоєнням учнями певного обсягу знань, систематичним їх поповненням і поглибленням. 
Навчальна діяльність спрямована на засвоєння суспільно-історичного досвіду людства в галузі фундаментальної теорії й 
освіти про фізичний розвиток людини, а виховна полягає у використанні спеціальних фізичних вправ для формування 
фізично, психічно й соціально зрілої особистості. 

Профілактична діяльність або діяльність з формування здорового способу життя спрямована на забезпечення 
оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей і на їх основі – вдосконалення фізичного розвитку; зміцнення 
і збереження здоров’я; удосконалення будови тіла і формування постави; забезпечення творчого довголіття. 

Організаційна діяльність фахівця полягає в упорядкуванні взаємодії людини з іншими людьми у групі або, 
ширше, у суспільстві. До цього ж відноситься упорядкування технологічних операцій у визначеній галузі фізичного 
розвитку особи, групи, суспільства [9, c.178-180]. 

ВИСНОВКИ і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Теоретичний аналіз проблеми дослідження 
показує, що в педагогічній науці й практиці професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
розглядається як така, що спрямована на підготовку студентів вищих навчальних закладів до виконання конкретних видів 
професійної діяльності в галузі "Фізична культура та спорт", оволодіння ними сукупністю знань про людину і фізичну 
культуру, розвиток емоційно-ціннісних відношень, моральних норм, умінь передавати цінності фізичної культури. 
Проголошення незалежності держави суттєво вплинуло на модернізацію системи фізкультурної освіти. Сформована 
мережа вищих навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку фахівців фізичного виховання та спорту за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста й магістра. У педагогічній літературі 
зазначається необхідність ефективного запровадження особистісного підходу, який забезпечує розуміння, пізнання, 
розвиток та самореалізацію особистості майбутнього фахівця в її цілісності та гармонійності, що можливе за умов 
особистісно спрямованої трансформації форм і методів навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. 
Зазначається, що покладання принципу особистісного підходу в основу побудови особистісно орієнтованої професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту піднімає останню на більш високий якісний рівень. Разом з 
тим, особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту недостатньо 
теоретично обґрунтована. 
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1Міністерство молоді та спорту України 

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури 
 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ЦИКЛІ 
 

Анотація. Дослідження присвячено аналізу ефективності підготовки боксерів збірної команди України на 
окремих макроциклах підготовки впродовж 4-х річного олімпійського циклу.  

Мета роботи – проаналізувати ефективність окремих макроциклів підготовки кваліфікованих боксерів в 
олімпійському циклі. 

Матеріали та методи. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; хронодинамометрія 
(на базі програмованого хронодинамометра ПОФ-2); пульсометрія; хронометраж тренувальних навантажень;  
методи математичної статистики.  

У досліджені взяли участь члени національної збірної команди (n=28),  які   протягом Олімпійського циклу 
(2005 – 2008 рр.) перебували в основному складі національної збірної команди. 

Результати. Покращення підготовленості кваліфікованих боксерів напередодні головного старту пов’язано 
зі збільшенням потужності ударних дій з одночасним зменшенням кількості ударів в тестах «8 с» та «40 с». 
Доведено, що оптимальною моделлю в рік Головних змагань є двох циклова система періодизація з проміжками часу 
між макроциклами не менше ніж чотири місяця. 

Висновки. Виявлено відмінності в структурі тренувального процесу боксерів  при різних системах 
періодизації: одно циклічна, двох циклічна та багато циклічна. Співвідношення окремих засобів тренувань у 
макроциклах підготовки залежить від прийнятої системи періодизації.   

Ключові слова: структура, засоби підготовки, спорт вищих досягнень, тренувальні навантаження, 
макроцикл.  

 
Аннотация. Структура и содержание подготовлености боксеров высокой квалификации в 

олимпийском цикле. Остьянов Валентин Наумович, Павелець Олександр Ярославович, Майданюк Елена 
Викторовна. 

Исследование посвящено анализу подготовки боксеров сборной команды Украины на отдельных 
микроциклах подготовки  на протяжении   4-х  летнего олимпийского цикла. 

Цель работы – анализ эффективности отдельных макроциклов подготовки квалифицированных боксеров в 
олимпийском цикле. 

Материалы и методы. Методы исследования: анализ научно методической литературы; 
хронодинамометрия (на базе программированного хронодинамометра ПОФ – 2); хронометраж тренировочных 
нагрузок; пульсометрия; методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие члены национальной сборной команды (n =28), которые в течение 
Олимпийского цикла (2005 – 2008 гг.)  находились в основном составе национальной сборной команды. 

Результаты. Улучшение тренированности боксеров в канун  главных стартов,  связано с увеличением 
мощности специализированных  ударных действий боксеров с одновременным ухудшением их количественных 
характеристик  в тестах  «8 с» и «40 с». Доказано, что оптимальной, в год Главных соревнований, является двух 
циклическая модель периодизации спортсменов с разрывом во времени между макроциклами не менее четырех 
месяцев. 

Выводы. Выявлены различия в структуре тренировочного процесса боксеров при разных системах 
периодизации: одно циклической, двух циклической и много циклической. Соотношение отдельных средств 
тренировки в макроцикле подготовки зависит от избранной системы периодизации. 

Ключевые слова: структура, средства подготовки,  спорт высших достижений, тренировочные нагрузки, 
макроцикл. 

 
Abstract. The research is devoted to analyzing the effectiveness of training the boxers’ national team of Ukraine on 

the separate macro cycle of preparation for the 4-year Olympic cycle. 




