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підібраних гіпертекстових матеріалів, електронної пошти студентами заочної форми навчання, робота з 
каталогами літератури бібліотек Росії й України, комп’ютерне тестування знань із професійно орієнтованих 
дисциплін.  

Ключові слова: Інтернет, професійна підготовка, майбутні фахівці з фізичної реабілітації. 

Людмила Сущенко, Сергей Путров. Основные направления использования Интернета в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов по физической реабилитации. В статье указано, что благодаря 
интенсивному распространению Интернет в Украине стал универсальной коммуникационно-информационной 
средой с комплексом присущих ему специфических информационно-образовательных технологий. К основным 
направлениям использования Интернета в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической 
реабилитации, отнесено самостоятельный поиск студентами информации на веб-страницах, создание лич-
ностных творческих продуктов с использованием мультимедийного сопровождения на тему, которая изу-
чается, демонстрация личностных творческих продуктов студентов для веб-зрителей, использование тема-
тически подобранных гипертекстовых материалов, электронной почты студентами заочной формы обу-
чения, работа с каталогами литературы библиотек России и Украины, компьютерное тестирование знаний 
по профессионально ориентированным дисциплинам.  

Ключевые слова: Интернет, профессиональная подготовка, будущие специалисты по физической 
реабилитации. 

Liudmyla Sushchenko, Serhiy Putrov. Guidelines of the Use of the Internet for Training of Future Specialists 
in Physical Rehabilitation. The article points out that thanks to intensive dissemination of Internet in Ukraine, it has 
become a universal communication and information environment with a set of its own specific information and 
educational technologies. Main usage of the Internet for training of future specialists in physical rehabilitation, 
classified as: stand-alone search students information on Web pages, students of personal creative products using 
multimedia support on the topic that is being studied, the demonstration of personal creative products for students, Web 
viewers using thematically selected Hypertext materials, student e-mails, by the students of extra-mural form of studies, 
work with catalogs literature libraries of Russia and Ukraine, computer tests on professionally oriented disciplines.  
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Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців  
з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту 

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна” (м. Луцьк) 
 

Постановка наукової проблеми та її значення. Глибокі структурні зміни в українському су-
спільстві, реформування всіх ланок освіти зумовили необхідність переосмислення системи підготов-
ки кадрів у цілому для всіх галузей народного господарства й, зокрема, у сфері фізичної культури та 
спорту. 

Незалежність України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної 
підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання, спрямування її на потреби 
людини й держави в професійних, усебічно розвинених спеціалістах. Соціальне та педагогічне зна-
чення порушеної проблеми полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців, які у своїй май-
бутній професійній діяльності здатні поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання й прак-
тичну підготовку, володіти гуманістичними та моральними якостями, відповідально й творчо стави-
тися до справи, яку вони виконують.  

Роботу виконано відповідно до плану НДР Луцького інституту розвитку людини Університету 
“Україна” з наукового напряму “Зміст, форми і методи підготовки майбутніх фахівців для галузі 
адаптивної фізичної культури”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Формулюючи основні положення 
концепції професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в 
                                                        

© Томащук О., Хриплюк О., 2012 



Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту 

 89 

центрах інваспорту, ми спиралися на творчі доробки таких вітчизняних науковців, як Ю. А. Бріскін, 
Р. П. Карпюк і Р. В. Чудна. Ю. А. Бріскін дослідив теоретико-методичні основи спорту інвалідів як 
складової частини міжнародного олімпійського руху 2. Р. П. Карпюк висвітлив теорію та методику 
професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання 3. Р. В. Чудна 
обґрунтувала структуру й зміст навчальної дисципліни “Адаптивне фізичне виховання” у системі ви-
щої фізкультурної освіти 6. 

Аналіз праць учених дав підставу стверджувати, що тільки в деяких працях безпосередньо чи у 
зв’язку із вивченням інших проблем досліджуються окремі питання підготовки фахівців з адаптив-
ного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту. 

Завдання дослідження – проаналізувати стан проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Р. Чудна 
зазначає, що “у сучасній Україні проблема забезпечення галузі фізичного виховання, фізичної куль-
тури і спорту людей із психофізичними порушеннями спеціалістами вирішується за рахунок таких 
спеціальностей: викладач фізичного виховання, тренер із виду спорту, спеціаліст фізичної реабіліта-
ції” [5, 64].  

С. Матвєєв, І. Когут і Л. Шульга зазначають, що при високому рівні розвитку спорту інвалідів в 
Україні, відзначається недостатня кількість фахівців, котрі володіють необхідною кількістю знань і 
вмінь, здатних успішно працювати з людьми, які мають фізичні й розумові недоліки розвитку. 

Підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури вищими навчальними закладами 
України, як зазначають С. Матвєєв, І. Когут і Л. Шульга, розпочалася з 1996 р., коли у Львівському 
державному інституті фізичної культури введена навчальна дисципліна “Теоретичні основи інва-
спорту” [4, 12–13].  

Як указує Ю. А. Бріскін, “в Україні підготовку фахівців Олімпійського та професійного спорту 
до роботи з інвалідами розпочато у ЛДІФК із запровадженням навчальних дисциплін «Теоретичні 
основи інваспорту» (1996), «Паралімпійський спорт» (1999) та «Адаптивний спорт» (2002), у 
НУФВСУ – «Спорт інвалідів» (2003) [1, 3].  

У Національному університеті фізичного виховання й спорту України підготовка фахівців з 
адаптивної фізичної культури розпочалася з уведення в 1999 р. в навчальний процес студентів кафед-
ри теорії й методики фізичного виховання, рекреації й оздоровчої фізичної культури дисципліни 
“Адаптивне фізичне виховання”. Із 2002–2003 навчального року на кафедрі олімпійського і професій-
ного спорту в навчальний процес студентів уведено дисципліну “Спорт інвалідів”.  

Для виявлення стану підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до робо-
ти в центрах інваспорту проведено анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брали 
участь 424 особи. Респондентами виступили 58 студентів Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, 57 студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
48 студентів Запорізького національного університету, 101 студент Міжнародного економіко-гумані-
тарного університету імені Степана Дем’янчука, 160 студентів Луцького інституту розвитку людини 
Університету “Україна”.  

Результати відповідей на запитання анкети “Наскільки Ви підготовлені до використання засобів 
адаптивної фізичної культури у своїй майбутній професійній діяльності?” показали, що із 424 сту-
дентів підготовленими себе вважають 19,31 %, частково підготовленими – 60,85 %, не підготов-
леними – 7,92 %, важко відповісти – 11,92 % студентів.  

Відповіді на запитання анкети “Наскільки Ви підготовлені до майбутньої професійної діяльності 
в центрах інваспорту?” розподілилися таким чином: із 424 студентів указали, що підготовлені до май-
бутньої професійної діяльності в центрах інваспорту 14,12 % студентів, частково – 53,32 %, не підго-
товлені – 10,33 %, важко відповісти – 22,23 % студентів.  

Отже, лише 14,12 % респондентів указали, що підготовлені до майбутньої професійної діяль-
ності в центрах інваспорту, у той час як, на жаль, 22,23 % було важко відповісти на це запитання.  

Висновки. Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного 
виховання до роботи в центрах інваспорту свідчить про те, що у вищих навчальних закладах фізич-
ного виховання та спорту недостатньо уваги приділяється питанням оптимізації професійної підго-
товки фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту. 
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Перспективи подальших досліджень убачаються в розробці науково-методичного забезпечен-
ня підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інва-
спорту.  
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Анотації 
Незалежність України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготов-

ки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання, спрямування її на потреби людини й держави в 
професійних, усебічно розвинених спеціалістах. Завдання дослідження – проаналізувати стан проблеми 
професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інва-
спорту на сучасному етапі. У процесі анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 
424 особи, виявлено, що у вищих навчальних закладах фізичного виховання та спорту недостатньо уваги 
приділяється питанням оптимізації професійної підготовки фахівців з адаптивного фізичного виховання до 
роботи в центрах інваспорту. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці з адаптивного фізичного виховання, центри 
інваспорту. 

Елена Томащук, Александр Хриплюк. Суть проблемы профессиональной подготовки будущих специа-
листов по адаптивному физическому воспитанию к работе в центрах инваспорта. Независимость Укра-
ины, возрождение украинской нации сопутствуют новому видению профессиональной подготовки будущих 
специалистов по адаптивному физическому воспитанию, направлении её на нужды человека и государства в 
профессиональных, всесторонне развитых специалистах. Задача исследования – проанализировать состояние 
проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивному физическому воспитанию к 
работе в центрах инваспорта на современном этапе. В процессе анкетирования студентов высших учебных 
заведений, в котором участвовало 424 человека, было обнаружено, что в высших учебных заведениях физи-
ческого воспитания и спорта недостаточно внимания уделяется вопросам оптимизации профессиональной 
подготовки специалистов по адаптивному физическому воспитанию к работе в центрах инваспорта. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие специалисты по адаптивному физическому 
воспитанию, центры инваспорта. 

Line Tomaschuk, Sasha Khrypliuk. The Essence of the Problem of Professional Training of Future Specialists 
in Adaptive Physical Education to Work in Centers Invasport. The independence of Ukraine, the revival of the 
Ukrainian nation induced to a new vision of professional training of future specialists in adaptive physical education, 
focusing on human needs and the state needs in a professional, fully developed professional. The purpose of the article – 
analyze the problems of professional training of specialists in adaptive physical education to work in centers Invasport 
today. During questioning of university students, which involved 424 people, it was found that in higher education 
physical education and sport deficient attention is spare to the optimization of training specialists in adaptive physical 
education to work in centers Invasport.  
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