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СУЧАСНИЙ СТАН НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСIЙНОЇ  

ПIДГОТОВКИ ФАХIВЦIВ ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У статті охарактеризовано сучасний стан неперервної професійної підготовки фахівців фізичного 

виховання. Визначено структуру системи неперервної фізкультурної (професійної) освіти та її компонентів. 

Акцентовано увагу на спецiальностях та галузі знань, за якими здійснюється професiйна пiдготовка фахiвцiв 

фiзичного виховання відповідно до чинного Закону «Про вищу освіту». З метою вивчення сучасного стану 

неперервної професійної підготовки фахiвцiв фiзичного виховання було проведено анкетування студентiв 

спецiальностi «Фiзичне виховання» вищих навчальних закладів України. Встановлено причини, що спонукали 

студентiв обрати професiю за спецiальнiстю «Фiзичне виховання». Досліджено ставлення студентів 

спеціальності «Фізичне виховання» до професiйного розвитку. Визначено розуміння студентами понять 

«самоосвiта», «самовиховання», «саморозвиток». Досліджено ставлення та мотивацію студентів фізичного 

виховання до процесу самоосвiти, самовиховання та саморозвитку, досягнення професiйних вершин. 
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Спрямованiсть України на змiцнення 

незалежностi, демократизацiю, соцiально-економiчнi 

перетворення i входження у європейський простiр 

потребує розвитку неперервної професiйної освiти як 

невiд’ємної ланки освiти на гуманiстичних засадах, 

пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв, їх 

конкурентоздатностi та мобiльностi. Вища освiта у 

сфері фiзичної культури України адаптувалася до 

сучасних вимог, урахувуючи специфiку процесiв, що 

вiдбувалися у спортивному русi, й визначила напрями 

багатоступеневої пiдготовки кадрів.  

Проблема неперервної професiйної пiдготовки 

перебуває в центрi уваги сучасної педагогiчної науки, про 

що свiдчать дослiдження таких вчених, як 

С. У. Гончаренко, Я. А. Кульбашина, I. Т. Лещенко, 

Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва. Не менш актуальним нині є 

питання професійної підготовки фахiвцiв галузi фiзичного 

виховання та спорту, яку дослiджували Г. М. Арзютов, 

Л. О. Демiнська, Р. В. Клопов, А. П. Конох, 

Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, Б. М. Шиян. 

Сучасний етап неперервної професiйної пiдготовки 

фахiвцiв фiзичного виховання в Українi розпочався з 

проголошення незалежностi у 1991 р. та триває до 

сьогодні. Як зазначає Л. П. Сущенко, структура системи 

неперервної фiзкультурної (професiйної) освiти 

представлена чотирма компонентами: базовою, 

початковою спецiальною, спецiальною (професiйною) та 

пiслядипломною фiзкультурною освiтою [7]. За даними 

дослiдника, до структури базової фiзкультурної освiти й 

початкової спецiальної, якi набуваються на 

допрофесiйному етапi пiдготовки фахiвцiв фiзичного 

виховання та спорту, вiднесено училища олiмпiйського 

резерву, лiцейськi класи в загальноосвiтнiх школах-

лiцеях, спортивнi класи в загальноосвiтнiй школi, 

спортивнi школи, факультети фiзичного виховання у 

вищих навчальних закладах.  

В Українi до пiдписання Закону «Про вищу 

освiту» (2014) пiдготовка фахiвцiв галузi 0102 

«Фiзичне виховання, спорт i здоров’я людини» 

здiйснювалася за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями 

(ОКР) «молодший спецiалiст», «бакалавр», 

«спецiалiст», «магiстр». У межах галузi знань 

виокремлювалося два напрями пiдготовки «Фiзичне 

виховання» та «Здоров’я людини». Квалiфiкацiя 

вчителя фiзичної культури здобувалася за напрямом 

пiдготовки «Фiзичне виховання» за навчання на ОКР 

«молодший спецiалiст» – 5.01020101; «бакалавр» – 

6.010201. Квалiфiкацiя викладача фiзичного 

виховання надається за навчання на ОКР «магiстр» – 

8.01020101 та вiдповiднi додатковi спецiалiзацiї. 

Вiдповiдно до європейських стандартiв пiдготовки 

фахiвцiв фiзичного виховання бiльшiсть вищих 

навчальних закладiв України вже не здiйснюють 

професiйну пiдготовку на освiтньо-квалiфiкацiйному 

рiвнi «спецiалiст» [2].  

Таким чином, ураховуючи необхiднiсть якiсної 

професiйної пiдготовки фахiвцiв фiзичного виховання 

до роботи у дошкiльних, загальноосвiтнiх, 

позашкiльних, професiйно-технiчних навчальних 

закладах, вищих навчальних закладах, збройних силах 

України, забезпечення готовностi фахiвцiв до 

викладання не менше, нiж двох шкiльних предметiв 

та проведення позааудиторної роботи в навчальних 

закладах, навчання фахiвцiв фiзичного виховання 

здiйснюється за сумiжними напрямами, 

спецiальностями та спецiалiзацiями. 
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Урезультатi введення в дiю Закону України «Про 

вищу освiту» [4]  професiйна пiдготовка фахiвцiв 

фiзичного виховання здiйснюється за вiдповiдними 

спецiальностями та галузями знань, якi наведено в 

таблицi 1. 

 

Таблиця 1. 

Узгодження перелiку спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка здобувачiв вищої  

освiти за ступенем (освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем) «бакалавр» та «магiстр» 

Перелiк галузей знань та спецiальностей до 2015 року 
Перелiк галузей знань та  

спецiальностей з 2015 року 

Шифр та 

найменування 

галузi знань 

Код та найменування  напряму 

пiдготовки (спецiальностi) 

Шифр 

галузi 

Галузь 

знань 

Код 

спецiальностi  

Найменування 

спецiальностi, 

спецiалiзацiї 

0102 

Фiзичне 

виховання спорт i 

здоров’я людини 

6.010201 

фiзичне виховання* 
01 Освiта 017 

Фiзична 

культура i спорт 8.01020101 

фiзичне виховання* 

6.010201 

здоров’я людини 
22 

Охорона 

здоров’я 
227 

Фiзична 

реабiлiтацiя 

 

Вiдтак, вища освiта нинi повинна забезпечувати 

фундаментальну, наукову, професiйну та практичну 

пiдготовку, здобуття громадянами освiтньо-

квалiфiкацiйних рiвнiв вiдповiдно до їх покликань, 

iнтересiв i здiбностей, удосконалення наукової та 

професiйної пiдготовки, перепiдготовку та 

пiдвищення їхньої кваліфікації [3, 6]. Оскільки, 

враховуючи соцiально-економiчнi перетворення в 

країні та входження у європейський освітній простiр, 

сучасний стан неперервної професiйної пiдготовки 

фахiвцiв фiзичного виховання вивчений недостатньо, 

це обумовило мету дослідження. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан дослідженості проблеми 

неперервної професійної підготовки фахівців 

фізичного виховання у практичній діяльності вищих 

навчальних закладів. 

2. Дослідити сучасний стан неперервної 

професійної підготовки фахівців фізичного виховання 

в Україні. 

З метою вивчення сучасного стану підготовки 

фахiвцiв фiзичного виховання нами було проведено 

анкетування студентiв спецiальностi «Фiзичне 

виховання» ОКР молодший спецiалiст, бакалавр, 

магiстр шести вищих навчальних закладів України 

державної форми власності. В опитуванні, що 

здійснювалося за спеціально розробленими анкетами, 

брали участь 1165 осiб (студенти вищих навчальних 

закладiв денної форми навчання) [1]. 

Анкетування дало змогу встановити причини, що 

спонукали студентiв обрати професiю за 

спецiальнiстю «фiзичне виховання», та їх ставлення 

до професiйного розвитку; їх розумiння понять 

«самоосвiта», «самовиховання», «саморозвиток», 

ставлення та мотивацiя до процесу самоосвiти, 

самовиховання та саморозвитку, досягнення 

професiйних вершин («акме»). 

Аналiз проведеного анкетування щодо причин, 

якi спонукали студентiв спецiальностi «Фiзичне 

виховання» обрати професію вчителя фізичної 

культури, показав, що головним є бажання студентiв 

виглядати спортивно та бути фiзично активними; 

наступною причиною студенти назвали бажання бути 

схожими на вiдомого спортсмена-кумира.  

Наступною групою чинникiв, що спонукали 

обрати професiю вчителя фiзичної культури, є те, що 

студенти вiдчували в собi здiбностi до педагогiчної 

дiяльностi та мали успiхи в школi з фiзичної культури 

та спортивнi досягнення. Також варто зазначити, що 

студенти вважають професiю вчителя фiзичної 

культури престижною. Опитування з’ясувало, що не 

дуже значущим фактором, який вплинув на вибiр 

професiї, був приклад шкiльного вчителя фiзичної 

культури. Свiдомо за покликанням обрана професiя, 

на нашу думку, сприятиме успiшному навчанню, 

мотивацiї досягнення професiйної майстерностi. 

Оскiльки серед респондентiв були особи рiзної статi, 

вiку, спортивної квалiфiкацiї та рiвня успiшностi, то i 

серед їх вiдповiдей щодо зазначених питань не було 

повної одностайностi (W = 0,21). 

Аналiз проведеного анкетування щодо ставлення 

респондентів до обраної професії показав, що 17,6% 

опитаних студентів ставляться до своєї професії «як 

до раз i назавжди визначеного, фатального»; 82,4% 

опитаних вважають, що професію протягом життя 

можна змінити, отримати суміжну спеціальність, 

додаткову спеціалізацію (рис. 1). 

Результати анкетування свідчать, що 85,2% 

опитаних мають бажання та планують з часом 

отримати такi сумiжнi професiї, як фiтнес-тренер, 

анiматор, iнструктор з оздоровчої фiзичної культури; 

14,8%, не виявили бажання вчитися та здобувати 

освiту й додаткову спецiалiзацiю до триманої за 

дипломом квалiфiкацiї. 
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17,6%

82,4%

відповіді респондентів

професія на все життя можливість змінити професію
 

Рис. 1. Розподіл (%) ставлення опитаних студентів до обраної професії 

 

Таким чином, можемо зробити висновок, що 

бiльшiсть студентiв, якi навчаються за спецiальнiстю 

«Фiзичне виховання», виявляють iнтерес до 

постiйного вдосконалення своїх знань, навичок, 

набуття нового досвiду, компетенцiй та квалiфiкацiй 

для особистих, соцiальних, професiйних потреб, тобто 

навчатися впродовж життя.  

За даними анкетування встановлено, що 56,8% 

респондентiв розумiють сутнiсть та можуть дати 

визначення понять «самоосвiта», «самовиховання», 

«саморозвиток». 43,2% опитаних студентiв вищих 

навчальних закладiв спецiальностi фiзичного 

виховання не можуть сформулювати та 

охарактеризувати їх змiст.  

Вiдтак, аналiз проведеного анкетування свідчить, 

що із загальної кількості респондентiв 60,5% мають 

серйознi прагнення до самоосвiти, самовиховання, 

саморозвитку своїх особистiсних якостей та 

здiбностей; 33,4% опитаних не можуть однозначно 

висловитися, чи хочуть вони займатися самоосвiтою 

та саморозвитком; 6,1% не мають бажання 

розвиватися та самовдосконалюватися, займатися 

саморозвитком.  

Справжня освiта – це самоосвiта, яка починається 

тодi, коли студент навчається самостiйно поза стінами 

навчальнго закладу. Вмiння вчитися, яке буде 

сформоване пiд час навчання в загальноосвiтнiй 

школi, вищому навчальному закладi, забезпечить 

процес постiйного навчання протягом життя через 

iнформальну освiту: власну активнiсть iндивiдiв в 

оточуючому культурно-освiтньому середовищi, 

спiлкування, читання, вiдвiдування установ культури, 

засоби масової iнформацiї. При цьому, як зазначено 

Комюнiке в Льовенi i Лувен-ля Ньов (2009), людина 

перетворює освiтнi потенцiали суспiльства в дiєвi 

чинники свого розвитку [5]. 

Було цiкаво дiзнатися, що спонукає опитаних 

студентiв спецiальностi «Фiзичне виховання» до 

самоосвiти, самовиховання, саморозвитку. У процесi 

дослiдження було з’ясовано, що 32,1% респондентiв 

хочуть займатися самоосвiтою задля кар’єрного 

зростання; 37,4% опитаних студентiв планують 

займатися саморозвитком та самоосвiтою з метою 

пiзнання нового, сучасного, цiкавого в професiйнiй 

сферi; 29,3% респондентiв – заради досягнення 

життєвої мети, особистiсного та професiйного 

розвитку; 1,2% респондентiв засвiдчили, що вони 

займаються самоосвiтою, самовихованням та 

саморозвитком не задля позитивних оцiнок. 

Результати опитування представлено нами на 

рисунку 2.  

«Самоосвiта» є бiльш широким поняттям, нiж 

«самостiйна робота», оскiльки пiд нею розумiють 

такий вид самостiйної роботи, мету якої визначає сам 

студент, без керiвництва викладача. Хоча задля 

набуття вмiння вчитися потрiбно займатися 

самостiйною роботою за органiзацiї та пiд 

керiвництвом викладача, поєднуючи з самоосвiтньою 

дiяльнiстю й самостiйним вивченням навчального 

матерiалу за власним бажанням. 

Таким чином, аналiз проведеного анкетування 

показав, що на самостiйну роботу та пiдготовку до 

занять щоденно 46,9% респондентів витрачають 

тiльки одну годину на добу; 33,6% респондентiв – двi 

години; 11,8% студентiв самостiйно працюють 

протягом трьох годин щодня; 3,8% щоденно 

готуються до занять та працюють самостiйно по 

чотири години; 3,9% опитаних витрачають на 

самостiйну роботу бiльше чотирьох годин кожного 

дня (рис. 3). 
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29,3%

37,4%

32,1%

1,2%
відповіді респондентів

кар'єрне зростання пізнання нового
 

Рис. 2. Розподiл (%) причин, якi спонукають опитаних студентiв спецiальностi  

«Фiзичне виховання» до самоосвiти, самовиховання, саморозвитку 

 

 

46,9%

33,6%

11,8%

3,8% 3,9%
відповіді респондентів

1 год/день 2 год/день
3 год/день 4 год/день

 
Рис. 3. Розподiл часу (год/день), який витрачають опитанi студенти  

спецiальностi «Фiзичне виховання» на самостiйну роботу. 

 

Отже, ми дiйшли висновку, що бiльшiсть 

студентiв недостатньо часу працюють самостiйно, не 

придiляють уваги самоосвiтi та саморозвитку, хоча 

майже всi мають бажання займатися самовихованням, 

самоосвiтою задля досягнення життєвої мети, 

пiзнання нового, кар’єрного зростання. Таким чином, 

можна припустити, що студенти не вмiють 

самостiйно вчитися (з рiзних на те причин), 

правильно планувати, органiзовувати свiй робочий та 

вiльний час. Якщо вмiння вчитися не сформовано пiд 

час навчання в школi, викладачi вищого навчального 

закладу повиннi органiзувати навчання таким чином, 

щоб зацiкавити, мотивувати студента до самостiйної 

роботи, спонукати до саморозвитку, самовиховання.  

Важливою складовою становлення, саморозвитку 

сучасного професiонала, досягнення ним поставленої 

професiйної та особистiсної мети є науково-дослiдна 

робота в процесi професiйної пiдготовки фахiвцiв 

фiзичного виховання.  

Аналiз проведеного анкетування щодо виявлення 

ставлення студентiв спецiальностi «фiзичне 

виховання» до свого професiйного зростання через 

вiдвiдування студентських науково-практичних 

конференцiй, фiтнес-конвенцiй, тренiнгiв 

професiйного та особистiсного зростання показав, що 

32,7% опитаних студентiв вiдвiдують зазначенi 

науковi заходи, цiкавляться новими сучасними 

методиками навчання, тренування, оздоровлення, 
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виявляючи бажання до досягнення професiйної 

майстерностi; 64,9% респондентiв не вiдвiдують 

науково-практичнi, методичнi конференцiї зi 

спецiальностi. 

Таким чином, тiльки третина студентiв 

спецiальностi «Фiзичне виховання» мотивованi до 

професiйного становлення, навчання на науково-

дослiднiй основi, цiкавляться результатами сучасних 

дослiджень у галузi фiзичного виховання. Бiльшiсть 

(2/3 студентiв) не прагнуть та не зацiкавленi брати 

участь у наукових заходах, можливо, не мають 

вiдповiдного досвiду й не розумiють важливостi 

набуття професiйного досвiду шляхом науково-

дослiдної роботи. Таких студентiв, на нашу думку, 

потрiбно спонукати до професiйного розвитку та 

самореалiзацiї через пiдсилення мотивацiї, 

самомотивацiї. 

Важливою складовою органiзацiї навчання на 

науково-дослiднiй основi, залучення студентiв до 

участi у дослiдженнях за проблематикою галузi 

фiзичного виховання є вивчення вiдповiдної фахової 

лiтератури: наукової, науково-методичної, навчально-

методичної, навчальної тощо, оскiльки самостiйна 

робота з лiтературою, на нашу думку, викликає 

iнтерес до науково-дослiдної роботи та навчання i, 

вiдповiдно, сприяє виробленню мотивiв i мотивацiї 

навчально-пiзнавальної дiяльностi; сприяє 

формуванню всебiчно розвинутої особистостi, 

спроможної вирiшувати майбутнi професiйнi та 

життєвi проблеми. 

Результати анкетного опитування студентiв щодо 

придбання ними наукової, навчальної, навчально-

методичної лiтератури показали, що 43,4% 

респондентiв купують фахову лiтературу, цiкавляться 

новинками в професiйнiй галузi; 56,6% студентiв 

взагалi не купують лiтературу зi своєї спецiальностi, 

не мають бажання вивчати додаткову iнформацiю як з 

навчальних дисциплiн, так i наукової проблематики з 

фаху. 

Результати анкетування свiдчать, що із загальної 

кількості респондентiв, якi купують фахову 

лiтературу, відсоткові значення розподiлилися таким 

чином: 5,6% респондентiв купують фахову лiтературу 

регулярно, слiдкують за новинками на професiйному 

ринку, цiкавляться сучасними методиками фiзичного 

виховання; вiдповiдно 94,4%, на жаль, купують 

лiтературу зi спецiальностi перiодично, коли 

трапляється нагода, спецiально не слiдкують за 

фаховими виданнями. 

Вiдтак, потрiбно з перших курсiв навчання 

долучати студентiв до науково-дослiдної роботи. 

Адже належно органiзована науково-дослiдна робота 

студентiв у навчальному процесi сприяє 

поглибленому засвоєнню навчальних дисциплiн, 

виявленню iндивiдуальностi, формуванню власної 

думки; формує науковий свiтогляд студентiв, сприяє 

оволодiнню методологiєю i методами наукового 

дослiдження; розвиває творче мислення та 

iндивiдуальнi здiбностi у розв’язаннi практичних 

завдань; прищеплює навички самостiйної науково-

дослiдної дiяльностi; розвиває iнiцiативу, здатнiсть 

застосовувати теоретичнi знання у своїй практичнiй 

роботi; залучає найздiбнiших студентiв до розв’язання 

наукових проблем, що має, на нашу думку, суттєве 

значення для науки i практики в галузi фiзичного 

виховання. 

Таким чином, органiзацiя навчальної та науково-

дослiдної роботи студентiв є важливим чинником 

становлення ефективної професiйної пiдготовки 

майбутнього фахiвця у вищому навчальному закладi, 

дає змогу реалiзовувати особистiсно зорiєнтоване 

навчання, розширює обсяг знань, умiнь та навичок 

студентiв, сприяє формуванню активностi, iнiцiативи, 

розвиває творче мислення, спонукає до самостiйних 

пошукiв. Загалом, дає можливiсть у майбутньому 

якомога бiльше реалiзувати себе у професiйнiй 

дiяльностi, досягти професiйних вершин. 

Аналiз проведеного анкетування щодо бажання 

працювати пiсля закiнчення вищого навчального 

закладу за обраною спецiальнiстю та реалiзувати себе 

у професiйнiй дiяльностi й досягти професiйних 

вершин показав, що 24,3% опитаних планують у 

майбутньому працювати за спецiальнiстю, бажають 

реалiзувати себе у професiйнiй дiяльностi та хочуть 

досягти професiйних вершин; 12,6% респондентiв не 

виявили бажання працювати за фахом та професiйно 

реалiзуватися в життi; 61,3%, бiльша частина 

студентiв, ще не визначилася щодо майбутнього 

професiйного розвитку, не впевненi, чи будуть 

працювати за обраним фахом. 

Таким чином, з метою формування акмеологічної 

компетентності фахівця як гармонійної особистості з 

високим рівнем розвитку духовних, інтелектуальних 

та фізичних здібностей, існує необхiднiсть 

розроблення концепції акмеологiчно спрямованої 

неперервної професiйної пiдготовки фахiвцiв 

фiзичного виховання, збагачення змiсту навчальних 

дисциплiн акмеологiчною складовою, залучення 

студентiв до самостiйної роботи, проведення 

наукових дослiджень в процесі навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

вивченні досвіду професійної підготовки фахівців 

фізичного виховання за кордоном з метою аналізу й 

переосмислення положень вітчизняної системи 

професійної освіти; вивчення особливостей 

формування компонентів акмеологічної 

компетентності фахівців фізичного виховання в 

процесі неперервної професійної підготовки. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье охарактеризовано современное состояние непрерывной профессиональной подготовки 

специалистов физического воспитания. Определена структура системы непрерывного физкультурного 

(профессионального) образования и ее компонентов. В структуру базового физкультурного образования 

входят: училища олимпийского резерва, классы в общеобразовательных школах-лицеях, спортивные классы в 

общеобразовательной школе, спортивные школы, факультеты физического воспитания при высших учебных 

заведениях. Специалисты физического воспитания в результате профессиональной подготовки в высших 

учебных заведениях имеют право работать в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных, 

профессионально-технических учебных заведениях, высших учебных заведениях, вооруженных силах 

Украины. Акцентировано внимание на специальностях и отрасли знаний, по которым осуществляется 

профессиональная подготовка специалистов физического воспитания в соответствии с действующим Законом 

«О высшем образовании». С целью изучения современного состояния непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов физического воспитания было проведено анкетирование студентов специальности 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://lpehea.in.ua/rozvitok-iepvo/1na-shlyahu-do-ievropeyskogo-prostoru-vishchoyi-osviti-2020
http://lpehea.in.ua/rozvitok-iepvo/1na-shlyahu-do-ievropeyskogo-prostoru-vishchoyi-osviti-2020
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«Физическое воспитание» высших учебных заведений Украины. Установлено, что главной причиной, 

побудившей студентов выбрать профессию учителя физической культуры, является желание выглядеть 

спортивно, быть физически активными и желание быть похожими на известного спортсмена-кумира. 

Исследовано отношение студентов специальности «Физическое воспитание» к профессиональному развитию. 

Подавляющее большинство опрошенных считают, что профессию в течение жизни можно сменить, получить 

смежную специальность или дополнительную специализацию. Изучено понимание студентами понятий 

«самообразование», «самовоспитание», «саморазвитие». Исследовано отношение и мотивация студентов 

физического воспитания в процессе самообразования, самовоспитания и саморазвития, достижения 

профессиональных вершин. Самообразованием студенты хотят заниматься, в первую очередь, с целью 

познания нового, современного, интересного в профессиональной сфере; следующий фактор – карьерный рост, 

а также с целью достижения жизненной цели, личностного и профессионального развития. Определено, что 

большинство студентов недостаточно времени работают самостоятельно и не уделяют внимания 

самообразованию и саморазвитию. Установлено, что они посещают научно-практические, методические 

конференции со специальности, но только треть опрошенных интересуются новыми современными методиками 

обучения, тренировками, оздоровлением. Студенты редко покупают профессиональную литературу и 

специально не следят за профессиональными изданиями. Анализ современного состояния профессиональной 

подготовки специалистов физического воспитания позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство 

опрошенных студентов не хотят работать по специальности, не заинтересованы в профессиональном 

саморазвитии, самосовершенствовании. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная подготовка, профессиональные вершины, 

саморазвитие, специалист, физическое воспитание. 
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CURRENT STATE OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’  

CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING 

The article describes the current state of physical education specialists’ continuous professional training. The struc-

ture of continuous professional training in the area of physical education and its components have been determined. The 

structure of basic physical education involves Olympic reserve colleges, specialised classes in school-lyceums, special-

ised classes at comprehensive schools, sports schools, and faculties of physical education at universities. Students ma-

joring in physical education and sports after graduating from higher educational institutions have a right to work at 

preschool educational institutions, comprehensive schools, vocational schools, universities and the armed forces of 

Ukraine. In order to study the current state of physical education specialists’ continuous professional training the survey 

involving students majoring in physical education and sports has been conducted. It has been found that the main reason 

for choosing the profession of a physical education teacher is the desire to look sporty, be physically active and resem-

ble a famous athlete. The majority of the respondents believe that their profession can be changed throughout life, so 

they can get a related specialty or additional specialisation. Besides, the respondents’ attitude towards self-education 

and self-development has been studied. It has been revealed that self-education is interesting for those students who 

want to learn the new, modern and interesting things in the professional field; the next factor is career growth and life 

goals achievement, together with personal and professional development. It has been determined that most of students 

do not spend enough time for independent work, self-education and self-development. The analysis of the current state 

of physical education specialists’ professional training allows to conclude that the vast majority of them do not want to 

be occupied in the field of physical education, they and not interested in professional self-development and self-

improvement. 

Keywords: continuous education, professional training, professional tops, self-development, specialist, physical 

education. 
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