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Табінська Світлана
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Аннотация
В статье проанализированы 

научные идеи и методические 
достижения теории образования 
взрослых. Разработаны авторские 
концепты психолого-педагогиче-
ской поддержки учебной деятель-
ности соискателей высшего обра-
зования по физической культуре и 
спорту в условиях заочной формы 
обучения. Уточнен понятийный 
конструкт «психолого-педагоги-
ческая поддержка учебной дея-
тельности соискателей высшего 
образования по физической куль-
туре и спорту в условиях заочной 
формы обучения». Предложено 
процесс обучения соискателей 
высшего образования по физиче-
ской культуре и спорту осущест-
влять в формате педагогических 
и современных информационных 
технологий, обязательным компо-
нентом которых является психоло-
го-педагогическая поддержка слу-
шателей. Доказано, что допускать 
к преподаванию профессиональ-
но-ориентированных дисциплин 
соискателям высшего образования 
по физической культуре и спорту 
в условиях заочной формы обу-
чения можно только специально 
подготовленных научно-педагоги-
ческих работников -андрагогов.

Ключевые слова: андраго-
гика, профессионально-педаго-
гическая компетентность, психо-
лого-педагогическая поддержка, 
система, физическая культура и 
спорт, качество.

Annotation
The article analyzes the sci-

entific ideas and methodological 
achievements of the theory of adult 
education. Author’s conceptions of 
psychological and pedagogical sup-
port of educational activity of ap-
plicants of higher education from 
physical culture and sports in the 
conditions of correspondence form 
of studying are developed. The con-
ceptual construct is specified: «psy-
chological and pedagogical support 
of educational activity of applicants 
of higher education in physical cul-
ture and sports in conditions of cor-
respondence form of education». 
The process of studying applicants 
for higher education from physi-
cal culture and sports is offered in 
the form of pedagogical and mod-
ern information technologies, the 
compulsory component of which is 
psychological and pedagogical sup-
port of students. It is explored that 
only specially trained scientific and 
pedagogical andragogists can be 
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій.  Авторські спостереження 
за тенденціями, що домінують 
нині у вищих навчальних закла-
дах фізичної культури і спорту, 
дозволили виявити наявність 
суперечності, а саме: між соці-
ально зумовленою необхідністю 
надання вищою школою якісних 
освітніх послуг здобувачам ви-
щої освіти з фізичної культури і 
спорту в умовах заочної форми 
навчання як суб’єктам виховання 
та розвитку дитини у відповід-
ній сфері й відсутністю цілісної 
концепції психолого-педагогічної 
підтримки їх навчальної діяль-
ності на засадах андрагогіки. Як 
показала практика, цей фактор 
стримує формування професій-
но-педагогічної компетентності 
у здобувачів вищої освіти, яких 
було зараховано на заочну фор-
му навчання й загалом, на наш 
погляд, негативно впливає на по-
зиціонування українських вищих 
закладів освіти фізичної культури 
і спорту серед європейських, − як 
«престижних».

Досвід викладацької діяль-
ності серед зазначеної категорії 
здобувачів показав, що вони по-
требують технологічного «інфор-
маційно-насиченого» освітнього 
середовища та докорінної зміни 
традиційних академічних концеп-
тів, що реалізуються у пасивно-
інформувальних видах аудитор-
них занять. Це можна пояснити 
тим, що заочну форму навчання 
у вищому закладі освіти фізич-
ної культури і спорту обирають, 
як правило, дорослі люди, в яких 
уже є досвід роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту, але не 
має відповідного ступеня і квалі-
фікації.

На користь цьому свідчить 
аналіз наукових праць [3; 5; 10] в 
яких зазначено, що процес фор-
мування фахових знань, умінь 
і навичок у дорослих людей 
має ряд особливостей, зокрема: 
складність відмови від системи 
здобутих раніше знань, умінь і на-

вичок (наявний досвід спортивної 
кар’єри та тренерської діяльності 
впливає на якість сприйняття і за-
своєння навчального матеріалу в 
умовах вищого закладу освіти); 
ускладнення з віком ставлення 
до освіти (трансформації  в  про-
цесі  навчань  основних  життє-
вих  цінностей  дорослої  людини  
сприймаються нею неадекватно); 
відсутність (або недостатність) 
умінь, навичок до навчання; уста-
новка на те, що вона все знає 
(виставляються бар’єри, уперед-
ження проти нововведень і змін); 
внутрішню хиткість при знижен-
ні своєї професійної оцінки та в 
процесі виникнення потреби в 
побудові своєї діяльності з ураху-
ванням нових вимог; усі когнітив-
ні стратегії, якими користуються 
дорослі здобувачі у процесі опа-
нування навчально-методичною 
інформацією, скеровані на розви-
ток їх комунікативної компетент-
ності в цілому і її складових ком-
понентів зокрема.

До того ж, нове бачення тен-
денцій розвитку українського 
спортивного руху та провідної 
ролі фізичної культури і спор-
ту, що офіційно задекларовані 
на державному рівні в існуючій 
українській нормативно-правовій 
базі у відповідній галузі, зокре-
ма: Законі України «Про фізич-
ну культуру і спорт», який набув 
нову редакцію від 01.01.2016 р., 
постанові Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2017 р. № 115 
«Про затвердження Державної ці-
льової соціальної програми роз-
витку фізичної культури і спорту 
на період до 2020 року» та нака-
зі Мінмолодьспорту України від 
27.01.2014 р. № 149 «Про затвер-
дження Порядку визнання видів 
спорту, включення їх до Реєстру 
визнаних видів спорту в Україні» 
[12] посилює актуальність обра-
ної теми дослідження, адже воно 
спрямоване на пошук шляхів вдо-
сконалення професійної підготов-
ки «модераторів» гармонійного 
виховання, фізичного розвитку, 
змістовного відпочинку і дозвіл-

ля дітей і молоді у сфері фізичної 
культури і спорту на андрагогіч-
них засадах. 

На жаль, в освітніх програмах, 
за якими ведеться професійна під-
готовка відповідних здобувачів 
вищої освіти з фізичної культури 
і спорту, відсутня складова пси-
холого-педагогічної підтримки їх 
навчальної діяльності. Тому знач-
на кількість теоретико-методо-
логічних і методичних здобутків 
наукової спільноти надто складно 
упредметнюються в результатах 
викладацької діяльності науково-
педагогічних працівників (НПП), 
що, у свою чергу, нівелює їх прак-
тичну значущість.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій [3; 10] дозволив 
стверджувати, що реальний стан 
розробленості зазначеної пробле-
ми не відповідає вимогам україн-
ського суспільства та сьогодення. 
Це можна пояснити, наприклад, 
відсутністю не лише суттєвої 
державної підтримки спортив-
ної інфраструктури, але й нових 
теоретично обґрунтованих нова-
торських ідей щодо осучаснення 
процесу формування та розвитку 
професійно-педагогічної ком-
петентності у здобувачів вищої 
освіти в умовах заочної форми 
навчання у вищих навчальних за-
кладах, що мають відповідну лі-
цензію [12]. 

Крім того, латентне камуф-
лювання керівництвом поза-
шкільних спортивно-оздоровчих 
закладів проблем нестачі квалі-
фікованих кадрів з фізичної куль-
тури і спорту лише загострило 
загальну соціально-економічну 
кризу в Україні. 

Аналіз праць [2; 5] свідчить 
про те, що важлива роль у форму-
ванні та розвитку професійно-пе-
дагогічної компетентності здобу-
вачів вищої фізкультурної освіти 
належить викладачам-новаторам 
і майстрам, які здатні генерува-
ти творчі ідеї, пропонувати най-
більш раціональне та ефективне 
вирішення освітніх проблем у ви-
щій школі.
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Проте, зусилля науково-освіт-
ньої спільноти ще не були спря-
мовані на розробку концептів пси-
холого-педагогічної підтримки 
навчальної діяльності здобувачів 
вищої освіти з фізичної культури 
і спорту в умовах заочної форми 
навчання на засадах андрагогіки, 
що й зумовило об’єктивну необ-
хідність постановки  наступної 
мети дослідження.   

Мета дослідження – розро-
бити авторські концепти психо-
лого-педагогічної підтримки на-
вчальної діяльності здобувачів 
вищої освіти з фізичної культури 
і спорту в умовах заочної форми 
навчання. 

Завдання дослідження: 
– проаналізувати наукові ідеї і 

методичні здобутки з визначеної 
проблеми;

– уточнити понятійний кон-
структ: «психолого-педагогічна 
підтримка навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти з фізич-
ної культури і спорту в умовах за-
очної форми навчання».

Методи дослідження: теоре-
тичні: загальнонаукові – аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнен-
ня, систематизація та зіставлення 
різних поглядів на досліджувану 
проблему. 

Результати дослідження. Те-
оретичну основу дослідження 
складають: теоретико-методичні 
концепти теорії освіти дорослих 
(андрагогіки) [5; 7], організацій-
но-методичні аспекти педаго-
гічної психології [1], педагогіки 
підтримки [2], педагогічних та 
інформаційних технологій на-
вчання [15].

Із 70-х років ХХ століття поча-
ла формуватися нова галузь педа-
гогіки – андрагогіка (з гр. – anor, 
аndros – дорослий чоловік, ago 
– веду), покликана вивчати, ана-
лізувати і досліджувати процеси 
навчання, освіти й самовдоскона-
лення дорослої людини [5].

Вчена М. Буренко у своєму 
дослідженні [3] уточнила, що по-
няття «андрагогіка» було запрова-
джено до наукового обігу у 1973 

році викладачем Бостонського 
університету М. Ноулзом після 
того, як ним було опубліковано 
працю «Дорослий учень. Забутий 
– покинутий». Його дослідження 
містило виклад першої цілісної 
теорії навчання дорослих. 

На користь вибору андрагогіч-
ного підходу у якості концепту-
ального підґрунтя нашого теоре-
тичного дослідження виступили 
такі аргументи:

– андрагогічна теорія освіти є 
загальноприйнятою серед світо-
вої науково-освітньої спільноти 
ще з 70-х років ХХ століття;

– андрагогічний підхід в сис-
темі психолого-педагогічної під-
тримки навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти з фізич-
ної культури і спорту, яких зара-
ховано на заочну форму навчання, 
відповідає віковим характеристи-
кам слухачів та місії нашого до-
слідження;  

– положення андрагогіки до-
бре розроблені вітчизняними та 
іноземними дослідниками (М. 
Буренко [3], С. Змєєв [5], М. Но-
улз [7] та ін.). Вони довели ефек-
тивність використання андра-
гогічної моделі освіти, в основу 
якої поклали принципи навчання 
дорослої людини з урахуванням 
психолого-педагогічних аспектів 
її професійної діяльності та фахо-
вої підготовки. 

У контексті нашого дослід-
ження найбільш вдале підґрунтя 
для визначення понятійного кон-
структу «психолого-педагогічна 
підтримка навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти, які за-
раховані на заочну форму навчан-
ня» виявляється у науковій праці 
Н. Мельника [6] та А. Сущенко 
[11]. Під «психолого-педагогіч-
ною підтримкою навчальної ді-
яльності здобувачів вищої освіти 
з фізичної культури і спорту в 
умовах заочної форми навчання» 
ми розуміємо систему педагогіч-
ної діяльності НПП-андрагогів 
(включає педагогічні техноло-
гії; принципи навчання дорослої 
людини; оригінальні ідеї, форми 

та методи викладання профе-
сійно-орієнтованих дисциплін), 
функціонування якої забезпечить 
вчасну корекцію розвитку скла-
дових професійно-педагогічної 
компетентності та модернізацію 
освітнього середовища вищо-
го навчального закладу фізичної 
культури і спорту, що стане тех-
нологічним «інформаційно-наси-
ченим» та буде мати усі ресурси 
аби «надихати» здобувачів вищої 
освіти з фізичної культури і спор-
ту до перманентного індивіду-
ального розвитку у відповідних 
умовах.

Авторська концепція психо-
лого-педагогічної підтримки на-
вчальної діяльності здобувачів 
вищої освіти з фізичної культури 
і спорту в умовах заочної форми 
навчання передбачає:

– популяризацію професій-
них перспектив серед здобувачів 
вищої освіти шляхом розробки і 
впровадження педагогічної тех-
нології у навчальний процес, що 
дозволить активізувати інтенсив-
ний перманентний розвиток їх ін-
дивідуальних професійних якос-
тей та здібностей;

– створення в освітньому се-
редовищі дорослих атмосфери 
сприятливого клімату навчальної 
діяльності, а саме: взаємоповаги, 
співробітництва, толерантнос-
ті, свободи самовираження, за-
охочування, відвертості, відчуття 
власної участі здобувачів вищої 
освіти в навчальному процесі, 
стимулювання  у них зацікавле-
ності в підтримуванні професій-
но-педагогічного розвитку тощо;  

– організацію освітнього про-
цесу з урахуванням запитів, ін-
дивідуальних особливостей і 
наявного рівня розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентнос-
ті у здобувачів вищої освіти; 

– розробку змісту навчання для 
задоволення виявлених освітніх 
потреб здобувачів вищої освіти; 

– створення оптимальних умов 
для професійно-педагогічної 
рефлексії наявного тренерського 
досвіду, що є, по суті, синерге-
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тичним переходом від думки про 
себе як конкурентоспроможного 
фахівця до розбудови професій-
ної Я-концепції і подальшої про-
фесійної самоідентифікації у сфе-
рі фізичної культури і спорту;

– впровадження заочно-дис-
танційної форми навчання, що 
найбільш комфортно вписується 
в режим професійно-освітнього 
життя сучасних здобувачів ви-
щої освіти з фізичної культури і 
спорту, забезпечуючи процес їх 
перманентного інтелектуального 
розвитку та вироблення відпо-
відних компетенцій на практиці; 
має позитивні характерні риси: 
гнучкість, модульність, економіч-
на ефективність, нова роль викла-
дача, спеціалізовані форми конт-
ролю та технології [15];  

– розробку індивідуальних 
траєкторій розвитку професій-
но-педагогічної компетентності 
на основі виявлених особистіс-
но-професійних характеристик, 
наявного тренерського досвіду, 
педагогічних утруднень та типу 
закладу, в якому вже працює здо-
бувач вищої освіти; 

– розробку механізму спільно-
го планування навчальної діяль-
ності здобувачів вищої освіти; 

– проектування креативних 
моделей навчання шляхом моди-
фікації звичних й традиційних 
форм, методів і засобів викла-
дацької діяльності НПП, регла-
ментованих нормативно-право-
вою документацією [11]; 

– впровадження системи моні-
торингу психологічних, фізичних 
і соціальних якостей здобувачів 
вищої освіти [13] з метою сти-
мулювання їх активної позиції 
щодо відслідковування власних 
спроможностей до виконання 
оздоровчої, розвивальної, вихов-
ної, навчальної та науково-до-
слідницької функцій на займаній 
посаді;

– впровадження модифіковано-
го сплаву останніх здобутків нау-
ковців, а саме: системи педагогіч-
ної діагностики, запропонованої 
О. Колгатіним [4], інформаційно-

аналітичної системи контролю та 
оцінювання навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти, запропо-
нованої А. Тимченко, Ю. Триу-
сом, І. Стеценко, Л. Оксамитною, 
В. Франчуком, Г. Заспою, Д. Ту-
пицьким, О. Тьорло, І. Гераси-
менко [14], методики діагности-
ки рівня професійної готовності 
майбутніх фахівців фізичного ви-
ховання і спорту до організації ді-
яльності ДЮСШ, запропонованої 
Д. Перепльотчиковим [9];

– допуск до викладання про-
фесійно-орієнтованих дисциплін 
здобувачам вищої освіти в умовах 
заочної форми навчання лише тих 
НПП, у яких сформована андра-
гогічна компетентність, «індиві-
дуальна філософія» (професійне 
кредо) відносно процесу навчан-
ня, індивідуальний стиль (харак-
тер мовлення, оригінальне мис-
лення та поведінка) і такі якості 
як: трансцендентність (розуміння 
власної, індивідуальної, комуні-
кативної та загальної культури як 
основи вдосконалювання, став-
лення до навчальної ситуації не 
як до контролю, а як до здатності 
зрозуміти, чим я можу бути ко-
рисний дорослим); толерантність 
(позиція терпимого ставлення 
до дорослого, до його ціннісно-
го світу, погляду); емпатійність 
(уміння емоційно «підключати-
ся» до особистості дорослого 
учня, «відчувати» кожного свого 
учня й емоційно відгукуватися на 
його проблеми, запити, почуття); 
конгруентність (знання власного 
світу почуттів і прийняття себе 
як особистість, яка розвивається, 
має право на помилку); рефлек-
сивність (активне й відсторонене 
спостереження за своєю діяльніс-
тю, готовність до її перегляду, до 
різноманіття реакцій у взаємодії з 
дорослими, до стосунків, спрямо-
ваних на контакт із дорослими); 
автономність (як прояв високого 
рівня самореалізації, незалеж-
ність від зовнішніх референтів і 
здатність до самоврядування) [5; 
8; 10]. 

Зазначимо, також, що до-

слідники (Дж. Кідд, А. Нокс, Р. 
Хемстри), яких цитує О. Огієнко 
у своїй праці [8], відносять до 
основних якостей андрагога такі: 
індивідуальні характеристики (ін-
телект, характер, здібності); про-
фесійні характеристики (знання 
предмету, психології, володіння 
методами навчання, мистецтвом 
спілкування тощо); прагнення до 
самовдосконалення на професій-
ному та особистісному рівнях. 

За С. Вершловським, якого ци-
тує М. Буренко у своїй праці [3]: 
НПП, які працюють з подібною 
категорією слухачів, повинні 
бути здатні виконувати ролі екс-
перта, модератора, організатора, 
провідника, співавтора, настав-
ника, консультанта, фасилітатора 
та виконувати специфічні функції  
(визначення потреб, планування, 
мотиваційна, методична, залучен-
ня, оцінна) андрагога (того, «хто 
є відповідальним за допомогу до-
рослим у навчанні»). 

Висновки. Концептуальним 
підґрунтям психолого-педаго-
гічної підтримки навчальної ді-
яльності здобувачів вищої освіти 
з фізичної культури і спорту в 
умовах заочної форми навчання 
визначено теоретичні положення 
теорії освіти дорослих, що впер-
ше були представлені до суспіль-
ного огляду у 1973 році виклада-
чем Бостонського університету 
М. Ноулзом.

Запропоновано процес на-
вчання здобувачів вищої освіти з 
фізичної культури і спорту здій-
снювати у форматі педагогічних 
і сучасних інформаційних техно-
логій, обов’язковим компонентом 
яких є психолого-педагогічна під-
тримка слухачів.  

Викладати професійно-орі-
єнтовані дисципліни здобувачам 
вищої освіти з фізичної культури 
і спорту, яких було зараховано на 
заочну форму навчання, повинні 
спеціально підготовлені НПП-
андрагоги у межах вищих закла-
дів освіти, що мають відповідну 
ліцензію.

Наступним етапом нашого 



196

дослідження вважаємо детальний 
розгляд кожного із запропонова-
них концептів психолого-педаго-
гічної підтримки навчальної ді-
яльності здобувачів вищої освіти 
з фізичної культури і спорту в 
умовах заочної форми навчання 
та їх теоретичне обґрунтування.
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