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У сучасний період назріла гостра потреба підготовки кадрів 

нового покоління, здатних задовольнити попит суспільства у 

здорових і працездатних громадянах. На сьогодні в Україні 

існує суспільна необхідність  у фахівцях з фізичного виховання 

та спорту, здатних здійснювати рекреаційно-оздоровчу 

діяльність, що є вкрай важливим для пропаганди здорового 

способу життя, профілактики захворювань та підвищення рівня  

рухової активності різних верств населення. Майбутній 

фахівець з фізичного виховання та спорту повинен прагнути до 

самоосвіти впродовж усього життя, володіти новітніми 

технологіями, розуміти можливості їх використання, вміти 

приймати самостійні рішення, адаптуватися у майбутній 

професійній сфері, пов’язаній з рекреаційно-оздоровчою 

діяльністю. 

Аналіз наукової літератури свідчить про відсутність в 

Україні фундаментальних праць з теоретико-методичних засад  

підготовки фахівців у сфері фізичної рекреації. На думку 

О. В. Андрєєвої, потребують розробки та теоретичного 

обґрунтування  підходи до відбору і структурування змісту та 

програмно-методичного забезпечення навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України [1, с. 231].  

Одним із пріоритетних шляхів оновлення освіти, 

запропонованих Радою Європи для країн європейського 

простору є запровадження компетентнісного підходу у процес 

підготовки висококваліфікованих фахівців. Це дозволить 

значною мірою реалізувати особистісно-орієнтований, 

діяльнісний і практико-зорієнтований підходи в навчально-
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виховному процесі, оскільки виділення компетентностей у 

змісті навчальних дисциплін визначає орієнтири у відборі тих 

знань і навичок, які найбільш значущі для формування 

ціннісних орієнтацій і які будуть реалізовані в житті 

особистості.  

В умовах вищої фізкультурної освіти заслуговує уваги 

формування професійної компетентності майбутнього фахівця 

з фізичного виховання та спорту. Професійна компетентність, 

як зазначає Ю. Д. Бойчук, є «якістю високопрофесійного 

працівника, здатного максимально реалізовувати себе в 

конкретних видах трудової діяльності, адаптуватися до умов, 

які змінюються разом із ринковим механізмом, що управляє 

професійною мобільністю, плануванням професійного 

зростання та професійною самореалізацією» [2, с. 202]. 

Таким чином, враховуючі зростаючі вимоги до фахівців з 

фізичного виховання та спорту, об’єктивні труднощі в 

професійній орієнтації, пов’язані з організацією рекреаційно-

оздоровчої діяльності, необхідно особливу увагу приділити 

оновленню змісту, відбору засобів і методів, спрямованих на 

формування вмінь та навичок студентів. Професійна підготовка 

майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту повинна 

організовуватися на принципах пріоритетності розвитку 

суб’єктності студента, актуалізації його творчого потенціалу, 

створення умов для формування його професійної мобільності і 

здатності до рекреаційно-оздоровчої діяльності.  
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