УДК: 378.04:796.83.071.4
© Хижняк О.О., 2019 р.
http://orcid.org./0000-0003-1791-2957
DOI: 10.34142/23128046.2019.47.14
О. О. Хижняк
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРА З БОКСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті обґрунтовано перспективи застосування практикоорієнтованого підходу в системі професійної підготовки тренера з боксу в
закладах вищої освіти. Проблема забезпечення якості підготовки майбутніх
тренерів з боксу та їх подальшого успішного працевлаштування робить
актуальною орієнтацією закладів вищої освіти на здатність їх випускників
до практичної реалізації надбаних компетенцій та ставить питання про
доцільність розробки механізму взаємодії університету і потенційних
роботодавців, якими в типових випадках є спортивні школи різного типу.
Встановлено, що практико-орієнтований підхід спрямований на
надбання не тільки знань, але й умінь, навичок і досвіду практичної
діяльності. Аналіз комплексу літературних джерел дозволив установити, що
досить часто практико-орієнтований підхід дослідники розглядають як
метод викладання і навчання в поєднанні з практичною діяльністю,
орієнтацією навчального процесу на кінцевий продукт навчання –
формування і розвиток професійних компетенцій.
Нові технології підготовки майбутнього тренера можуть
розроблятися на основі практико-орієнтованого підходу, що підвищить
вмотивованість студентів до успішного формування власної професійної
компетентності. Практико-орієнтований підхід – це метод підготовки
майбутнього тренера, що дозволяє студентам поєднувати навчання у
вищому закладі освіти з практичною роботою. У статті встановлено, що
практико-орієнтований підхід реалізовується за допомогою розробленої
моделі, що включає цільовий, змістовий та технологічний компоненти.
Практико-орієнтований підхід у дослідженні визначається одним із
найефективніших засобів професіоналізації підготовки тренера з боксу,
оскільки максимально наближує студентів до майбутньої професійної
діяльності. Його сутність полягає в організації навчального процесу в
контексті майбутньої професії шляхом відтворення у формах і методах
навчальної діяльності студентів реальних психолого-соціальних ситуацій, що
супроводжують професійну діяльність тренера.
Ключові слова: практико-орієнтований підхід, спортивно-педагогічна
освіта, майбутній тренер з боксу, професійна підготовка тренера.
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Khyzhniak O. O. Practical-oriented approach in the system of the boxing
coach vocational training in higher educational institutions. The article justifies
potentials of practical-oriented approach application in the system of the boxing
coach vocational training in higher educational institutions.
The quality problem of training of the future boxing coach training and their
further successful employment makes the current focus of higher educational
institutions on the ability of their graduates to realizethe acquired competences in
practical way and raises the question of developmentexpediency of interaction
mechanism between the university and potential employers, which in typical cases
are sports schools of different types.
It is established that the practical-oriented approach is focused not only on
acquisition of knowledge, but also skills and experience of practical activities. The
analysis of literature source set has allowed to establish that quite often the
practical-oriented approachis consider by researchers as a teaching and
studymethod in combination with practical activities, and orientations of
educational process at the end of studying are formation and development of
professional competences. New technologies of the future coach training can be
developed on a basis of the practical-oriented approach which will raise students
motivation to successful formation of their own professional competence.
Practical-oriented approach is a method of the future coach training, which
allows students to combine studyingin the higher educational institution with
practical work. Future specialists are put in a real working environment where
they receive the appropriate practical and social skills necessary for successful
coaching. It is established that the practical-oriented approach is realizedthrough
the developed model which includes target, substantive and technology
components.
The practical-oriented approach in the research is determined by one of the
most effective professional ways of boxing coach training, as it makes students as
close as possible to the future professional activity. The point is in the organization
of educational process in the context of future profession by reconstruction of
realpsycho-socialsituations in forms and methods of educational students’ activity
which take place in professional coach activity.
Keywords: practical-oriented approach, sports pedagogical education, future
boxing coach, vocational coach training.
Вступ. У сучасних умовах інтеграції освіти України в європейський
простір заклади вищої освіти мають забезпечити таку якість професійної
підготовки, яка забезпечує готовність випускників до практичної реалізації
надбаних компетентностей.
У більшості наукових досліджень практико-орієнтований підхід
розглядається в контексті підготовки фахівців у системі вищої освіти. У той
же час вважаємо актуальним застосування цього підходу в системі
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підготовки тренерів у закладах вищої освіти, які надають освітні послуги за
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».
Практико-орієнтований
підхід
став
предметом
дослідження
вітчизняних і зарубіжних учених (Р. Аджимулаєв, Н. Басалаєва, С. Бобраков,
А. Вербицький, Н. Житнік, С. Коп’єва, Н. Матюшенко, І. Пальчикова,
А. Пригодій), однак застосування положень досліджуваного підходу у системі
професійної підготовки тренера з боксу не знаходило належного висвітлення.
Аналіз роботи тренерів з боксу в ДЮСШ м. Полтави, специфіки
проходження практик студентами спеціальності 017 «Фізична культура і
спорт» засвідчила, що головною проблемою традиційної моделі підготовки
майбутнього тренера є відрив теоретичної підготовки від майбутньої
професійної діяльності.
Мета та завдання. Проаналізувати особливості застосування практикоорієнтованого підходу в системі професійної підготовки тренера з боксу в
сучасних закладах вищої освіти України.
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної
літератури, узагальнення й систематизація інформації про професійну
підготовку тренерів з боксу, анкетування викладачів, тренерів ДЮСШ,
студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
Результати. Вивчення праць вітчизняних дослідників дозволило
констатувати, що сучасна система вищої освіти (в тому числі і підготовка
тренера) є надмірно «теоретизованою», оскільки цикл фахової підготовки
переважає над практико-методичним. При цьому, як зазначає С. Бобраков,
спостерігається недостатній зв’язок між теоретичними і практичними
елементами процесу навчання: теорія не має впливу на практичну діяльність,
практична діяльність не відповідає реаліям професійної діяльності
(Bobrakov,2012).
Часто практико-орієнтований підхід дослідники розглядають як метод
викладання і навчання в поєднанні з практичною діяльністю, орієнтації
навчального процесу на кінцевий продукт навчання – формування і розвиток
професійних компетенцій (Bakhmetova, 2012).
Практико-орієнтований підхід у дослідженнях німецьких учених
трактується: як активна форма організації професійної підготовки,
призначена для застосування в теоретичному та практичному компонентах,
що реалізується за допомогою насичення навчального процесу елементами
професійної діяльності (Warnek, 2007); як орієнтація змісту і методів
педагогічного процесу на формування у майбутніх фахівців практичних
навичок роботи (Post, 2010); як система навчальних проблемних ситуацій,
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методичних та ситуаційних завдань, спроектованих у професійну підготовку
фахівців (Pietsch, 2010).
Практико-орієнтований підхід розглядається також як метод
викладання і навчання в поєднанні з практичною діяльністю з метою
орієнтації навчального процесу на кінцевий продукт професійної підготовки
– формування і розвиток компетенцій (Obraztsov,2003).
Л. Петренко, узагальнюючи дослідження вітчизняних педагогів,
зазначає, що зараз не існує чіткого розуміння педагогічної сутності практикоорієнтованого підходу. Автор визначає такі тлумачення: формування
професійного досвіду студентів у процесі занурення в професійне
середовище під час виробничої і переддипломної практики; професійноорієнтовані технології навчання, спрямовані на формування в майбутніх
фахівців значущих для професійної діяльності знань, умінь, навичок,
професійно-важливих якостей; формування професійно і соціально значущих
компетенцій в ході надбання студентами знань, умінь, навичок і досвіду
діяльності тощо (Petrenko,2016).
Практико-орієнтований підхід дозволяє моделювати предметний зміст
професійної діяльності, тим самим забезпечуючи умови трансформації
навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця (Maikovska,
2016).
Практико-орієнтований підхід ґрунтується на оволодінні майбутнім
тренером предметним знанням у процесі практичної діяльності. При цьому
практико-орієнтований, навчально-виховний і навчально-тренувальний
процеси трактуються як спільна діяльність студента та викладача, що
орієнтована на практичний досвід майбутнього тренера, формування у нього
навичок для професійної самореалізації.
Практико-орієнтований підхід до підготовки тренера з боксу в закладах
вищої освіти спрямований на формування практичних умінь і навичок
студентів, забезпечення зв’язку між теоретичними знаннями та реальною
професійною діяльністю тренера.
Для досягнення завдань практико-орієнтованого підходу в системі
підготовки майбутнього тренера з боксу вважаємо за необхідне визначити
систему принципів:
 принцип використання практико-орієнтованих завдань у навчальновиховному і навчально-тренувальному процесі;
 принцип пріоритетності практичної підготовки, орієнтація завдань
навчальних дисциплін на систему навчальних практик;
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 принцип доступності матеріалу практико-орієнтованих завдань в
процесі навчальних практик;
 принцип диференціації та індивідуалізації навчально-тренувального
процесу;
 принцип інтеграції навчального матеріалу з орієнтацією на завдання
майбутньої професійної діяльності тренера з боксу;
 принцип забезпечення гнучкості і динамічності оновлення освітньопрофесійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт;
 принцип використання сучасних форм і методів роботи зі студентами –
майбутніми тренерами з боксу;
 принцип рефлексії як інструмента сприйняття досвіду діяльності для
подальшого професійного розвитку тренера.
Зміст практико-орієнтованої професійної підготовки тренера з боксу у
сучасному закладі вищої освіти включає: теоретичний блок (лекції, семінари,
самостійну та індивідуальну роботу, курсове проектування тощо);
практичний блок (практичні та лабораторні роботи, тренувальні заняття,
участь у змаганнях різного рівня, навчальну і виробничу практики,
виконання дослідних проектів у межах наукової роботи кафедри,
студентського наукового гуртка, участь у круглих столах із стейкхолдерами).
Визначаючи функції практико-орієнтованого підходу, вважаємо за
доречне навести класифікацію Т. Бондаренко, що включає:
– діагностичну функцію як визначення мотивації навчання студентів;
– освітню функцію, що припускає використання всієї сукупності
наявних ресурсів закладу вищої освіти для закріплення у студентів певних
загальнокультурних і професійних компетенцій як основної мети
практикоорієнтованого навчання;
– розвиваючу функцію, спрямовану на розвиток і актуалізацію
професійно значимих якостей студентів, на самостійне набуття нових знань і
вмінь;
– інтегруючу функцію, яка полягає в досягненні синергетичного ефекту
від одержання, обробки й систематизації накопичених студентами знань,
умінь (Bondarenko, 2013).
Практико-орієнтований підхід спрямовує навчальний процес з
підготовки майбутніх тренерів не лише на формування традиційно знань,
умінь і навичок, але, насамперед, досвіду практичної діяльності, що
досягається через формування професійної компетентності (Yalalov, 2008).
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Це актуалізує взаємозв’язок між практико-орієнтованим, компетентнісним,
діяльнісним і особистісним підходами.
Моделювання реальних професійних ситуацій у закладах вищої освіти,
що готують майбутніх тренерів з боксу на основі впровадження практикоорієнтованого підходу досягається шляхом перерозподілу теоретичного,
практичного та методичного складника професійної підготовки.
Практико-орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх
тренерів з боксу передбачає перенесення акценту на практику, що
трансформує навчальну діяльність студентів в особистісно значущу, створює
позитивну мотивацію до майбутньої професійної діяльності.
У професійній підготовці майбутнього тренера з боксу система
навчальних практик має бути середовищем, у якому відбувається професійна
майстерність, здійснюється суб’єкт-суб’єктна взаємодія, формується система
ціннісних орієнтацій.
Аналіз навчальних планів підготовки тренерів дозволяє констатувати,
що система практичної підготовки у закладах вищої освіти має наскрізний
характер, при цьому проходження різних видів практик здійснюється
протягом всього періоду навчання на першому (бакалаврському) і другому
(магістерському) рівнях.
Структура практичної підготовки тренерів за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт наведена на рис 1.
Кожен вид практики має свої завдання, структуру, вимоги та визначені
види діяльності. Загальна ж мета практики полягає у формуванні умінь і
навичок застосувати теоретичні знання для відбору і орієнтації спортсменів,
використовувати основи моделювання та прогнозування у підготовці
спортсменів, успішного забезпечення навчально-тренувального процесу,
організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
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Рис. 1. Структура практичної підготовки фахівців за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт
Визначена мета реалізовується через вирішення наступних завдань:
сприяння формуванню основних професійно-педагогічних навичок та умінь,
необхідних для майбутньої роботи тренера з боксу; ознайомлення студентів
зі структурою і змістом роботи спортивної школи і навчально-тренувальних
груп з боксу; створення цілісного уявлення про зміст і характер діяльності
керівника спортивної школи, тренера з конкретного виду спорту
(організаційна,
виховна,
навчально-спортивна,
науково-дослідна,
адміністративно-господарча, суддівська та представницька); формування
стійких навичок з організації, планування та проведення навчальнотренувального процесу в спортивних групах з боксу, а також контролю за
його ефективністю; усвідомлення застосованих педагогічних технологій та
окремих методик планування, організації й контролю діяльності тренера з
боксу на основі вивчення нормативної, організаційно-методичної та
фінансової документації (Holub, 2018).
Обговорення. Проведене дослідження підтверджує результати
навчально-методичних упроваджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо
особливостей застосування практико-орієнтованого підходу в системі
професійної підготовки тренера з боксу в сучасних закладах вищої освіти
України, а саме: а) застосування практико-орієнтованого підходу підвищує
вмотивованість студентів до формування власної професійної компетентності;
б) практико-орієнтований підхід дозволяє студентам поєднувати навчання у
закладі вищої освіти з практичною роботою; в) практико-орієнтований підхід є
ефективним засобом професіоналізації підготовки тренера з боксу, оскільки
максимально наближує студентів до майбутньої професійної діяльності;
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г) реалізація практичної спрямованості навчально-тренувального процесу
здійснюється через систему навчальних практик, які є головним
системотворчим ядром підготовки тренера у ЗВО.
Висновки. Отже, головною метою професійної підготовки тренера з
боксу є розвиток загальних і професійних компетентностей, здатності діяти в
проблемних ситуаціях, використовуючи отримані теоретичні знання, вміння,
навички і особистісний досвід у майбутній професійній діяльності. Ознаками
практико-орієнтованого підходу визначаємо: орієнтацію навчальних програм
на вимоги ринку праці; реальну практичну спрямованість курсових робіт і
дослідницьких проектів; активне залучення фахівців-практиків до навчальнотренувального процесу факультету фізичного виховання. Перспективи
подальших досліджень вбачаємо в розробці цілісної інтегрованої системи
професійної підготовки майбутнього тренера на засадах практикоорієнтованого підходу.
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