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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація. У статті актуалізовано проблему програмно-цільового підходу до управління професійною 
підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури. Розкрито особливості програмно-цільового підходу 
та обґрунтовано шляхи його реалізації в умовах кредитно-модульної системи навчання. Метою статті є 
розкриття особливостей програмно-цільового підходу та обґрунтування шляхів його реалізації в процесі 
управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури. Методи дослідження. Для 
вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: аналіз і узагальнення психолого-
педагогічної та навчально-методичної літератури, які дали можливість з’ясувати сучасний стан теорії і 
практики оптимізації педагогічного процесу, систематизувати та узагальнити інформацію про досліджуваний 
об’єкт та створити модель оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури. Здійснено спробу 
довести, що такий підхід є одним з ефективних механізмів підвищення якості освітніх послуг у вищій школі. 
Наведені програми, що застосовуються для досягнення цілі на різних рівнях їх розробки і здійснення, зокрема, 
загальноуніверситетському, факультетському (інститутському), кафедральному (груповому) і особистісному, 
що дало можливість значно оптимізувати професійну підготовку майбутніх вчителів фізичної культури. 
Визначено ефективність роботи керівника педагогічного колективу (структурного підрозділу) в вищій школі 
щодо оптимізації відносин, які управляються та оцінюються за наступними критеріями: а) зміст діяльності 
(обсяг і якість виконаної роботи); б) ступінь згуртованості колективу за певний період роботи; в) авторитет 
керівника (виборність керівника). 

Ключові слова: програмно-цільовий підхід, процес, професійна підготовка, вчитель, фізична культура, 
кредитно-модульна система.

Вступ. Сьогодні в Україні відбувається зміна прі-
оритетів у системі професійної підготовки вчителя. 
Серед факторів, які це зумовили, можна виокремити 
дві групи чинників. Насамперед це процеси рефор-
мування системи вищої освіти, які відбуваються не 
лише в Україні, але й за її межами. Ці процеси спону-
кають до переосмислення ролі майбутнього вчителя 
в новому столітті. Другу групу чинників у галузі на-
ціональної освіти становлять соціально-педагогічні 
зміни, пов’язані з уведенням нових державних освіт-
ніх стандартів, переходом на європейський зміст та 
структуру освіти.

Як засвідчує досвід розвинутих країн, у підго-
товці фахівця ключову роль відіграє програмно-ці-
льовий підхід, який дає змогу ефективно поєднати 
програмні цілі зі шляхами їх досягнення, включаючи 
механізми державного й ринкового регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часна вища школа багато в чому перестала задо-
вольняти потреби в якості підготовки спеціалістів 
з вищою освітою, зокрема, вчителів фізичної куль-
тури [5]. Цьому є ряд причин як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру. Однією з таких причин, на 
нашу думку, є недосконалість організації навчаль-
ного процесу [7]. В дослідженні цієї проблеми ем-
пірично можна виділити ряд факторів, які негативно 
впливають на розвиток творчого потенціалу студен-
тів. Це передусім існування великої кількості екстен-
сивних методик в організації навчальної роботи і, як 
наслідок, дефіцит дійсно творчих, самостійних робіт, 
слабке опрацювання цілей організації навчального 
процесу майбутніх учителів [1; 3; 6].

Вийти зі складної ситуації, що склалася у сучас-
ному ВНЗ для оптимізації професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури можна за до-

помогою застосування в навчальному процесі про-
грамно-цільового підходу, де основну роль відігра-
ють науково обґрунтовані цілі. Це довели О.Власюк, 
А.Жаліло, А.Семенченко, Л.Яценко на прикладі 
ефективного вирішення великих економічних і со-
ціальних завдань [9]. Разом з тим, на наш погляд, 
ефективність такого підходу значно збільшується, 
якщо він буде застосований і в менших за масштабом 
системах, якою є навчально-виховний процес у ВНЗ. 
Це пояснюється тим, що сучасні вузи також являють 
собою складні системи, що включають управлінські, 
наукові, громадські, педагогічні системи. При цьо-
му можливий і часто відбувається «відрив» окремих 
ланцюгів управління від кінцевої мети, які відходять 
на другий план і підміняються другорядними цілями. 
Інколи ці цілі вступають у протиріччя: цілі деканату і 
кафедр, факультету й окремих викладачів тощо.

Мета статті: розкрити особливості програмно-
цільового підходу та обґрунтувати шляхи його реалі-
зації в процесі управління професійною підготовкою 
майбутнього вчителя фізичної культури.

Завдання дослідження: 1. розкрити особливості 
впровадження програмно-цільового підходу в про-
цес професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури; 2. визначити ефективність роботи 
керівника педагогічного колективу в вищій школі для 
оптимізації відносин.

Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань використовувалися такі методи до-
слідження: аналіз і узагальнення психолого-педаго-
гічної та навчально-методичної літератури, які дали 
можливість з’ясувати сучасний стан теорії і практи-
ки оптимізації педагогічного процесу, систематизу-
вати та узагальнити інформацію про досліджуваний 
об’єкт та створити модель оптимізації професійної 
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підготовки вчителів фізичної культури. 
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи мету 

навчання як важливий компонент цілісної системи 
навчання, теорія оптимізації ставить завдання поба-
чити, яким чином свідома мета діяльності педагога 
виступає як закон, що визначає спосіб і характер його 
дії; з’ясувати, які функції виконують цілі навчання і 
діяльності викладача й студента, в якій мірі кінцеві 
результати навчання студентської молоді залежать 
від якості цілей. 

Конкретні цілі і завдання професійної підготовки 
фахівця, на нашу думку, формуються викладачем на 
межі соціальних потреб суспільства у якості фахо-
вого майбутнього вчителя фізичної культури нового 
типу і комплексу реальних можливостей для здій-
снення такого соціального замовлення, які є у роз-
порядженні професорсько-викладацького складу. 
Відповідно до різних видів результатів професійної 
підготовки, цілі й завдання її на всіх рівнях діляться  
на цілі освітні і виховні.

Дійсно, для досягнення оптимальних результатів 
педагогічної діяльності, для забезпечення оптималь-
ного взаємовідношення, єдності між педагогічними 
цілями, засобами їх досягнення й результатами, на 
які спрямована діяльність, вимагається достатньо 
висока педагогічна майстерність викладача. Пере-
творення цілей, засобів і результату в монолітну ці-
лісну систему, можливе лише за умови, що кожний 
компонент педагогічного процесу буде добре працю-
вати на всю систему, на її результати, відмінно справ-
лятися з покладеними на нього функціями [4]. 

На думку П.Крейсберга [2], відбір цілей повинен 
здійснюватись за наступними критеріями: відповід-
ність головної мети навчального процесу головними 
цілям ВНЗ, які обумовлені соціальним замовленням 
суспільства; єдність двох цілей: з одного боку, розви-
ток особистості кожного студента і становлення його 
як конкурентоспроможного фахівця, з іншого боку, 
– підвищення наукового потенціалу ВНЗ і більш 
ефективна й широка участь у вирішенні реальних на-
укових проблем; доступність і реальність мети, яка 
визначається шляхом експертної оцінки; відсутність 
протиріч між цілями різних рівнів; відповідність 
мети обмеженням, що сформульовані на основі ана-
лізу прогнозу досягнення мети. Як правило, обме-
ження накладається на термін досягнення, величину 
і якість ресурсів, які використовуються в програмі.

На основі наведених думок стає можливим в од-
ному визначенні поєднати мету й зміст оптимізації 
процесу навчання. Однак, на наш погляд, у застосу-
ванні до процесу навчання у ВНЗ це визначення має 
деякі специфічні особливості. Їх суть полягає в тому, 
що кінцевою метою оптимізації є досягнення мак-
симально можливих результатів навчання не тільки 
з урахуванням можливостей кожного учня в школі, 
а й у відповідно до вимог, які ставляться до змісту 
й рівня загальнонаукової та професійної підготовки 
майбутніх фахівців. Необхідно врахувати й те, що 
ВНЗ є вищою сходинкою у навчанні, тому не можна 
визначати рівень підготовки студентів, лише виходя-
чи з їхніх індивідуальних навантажень. 

Оскільки особливістю програмно-цільового під-
ходу є пріоритет головної мети й орієнтація на кін-
цевий результат, він сприяє оптимізації управління 
професійною підготовкою майбутнього вчителя, що 
складається з таких стадій [4; 8]: програмна: розроб-
ка стратегії реалізації цілей; організаційна: створен-
ня системи й органів управління; практична: реалі-
зація програм структурними підрозділами; контролю 
та діагностики, де розглядаються питання щодо ви-
конання планів та програм, а також здійснення про-

міжного та підсумкового контролю на базі застосу-
вання рейтингової системи оцінювання, моніторинг 
якості освіти; отримання результату: підведення під-
сумків, корекція програм; передцільова: досліджен-
ня проблем ринку нових спеціальностей і спеціалі-
зацій в галузі фізичної культури і спорту та вивчення 
сучасного стану професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури і шляхи вдосконалення 
даної системи в майбутньому; цільова: постановка 
головної мети.

Така програма дозволить якісно підвищити рівень 
підготовки майбутнього фахівця фізичної культури в 
умовах кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу в ВНЗ. 

У рамках програмно-цільового підходу до покра-
щення навчального процесу професійної підготовки 
учителів фізичної культури нами виділено чотири 
рівні програм: загально університетський, факуль-
тетський (інститутський) груповий (кафедральний) 
та особистісний.

З усіх вищенаведених програм найбільшого до-
опрацювання з метою оптимізації навчального про-
цесу, зокрема професійної підготовки, потребують 
загальноуніверситетські, факультетські (інститут-
ські) та групові (кафедральні) програми, а саме: це 
розробка й упровадження кредитно-модульної сис-
теми з метою організації навчального процесу і мо-
дульно-рейтингової системи оцінювання успішності 
студентської молоді, застосування інноваційних тех-
нологій під час професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури. 

Кожна програма повинна містити відповіді на пи-
тання: коли вона буде виконана; де буде реалізована; 
хто її виконає; якого результату планується досягти; 
які критерії реалізації даної програми. У зв’язку з 
цим першочергове значення має питання про струк-
туру програми, яка є комплексом виконавчих та про-
грам управління [8, с.16].

Отже, оптимізація професійної підготовки в ВНЗ 
залежить від ефективності застосування програмно-
цільового підходу до планування і управління, який 
відображений у змісті програм. Його результатив-
ність залежить від фахівців, котрі здійснюють вико-
нання цих програм та прагнуть досягнення поставле-
ної мети, тобто бажаного результату.

Успішне здійснення навчально-виховного про-
цесу й наукової діяльності професорсько-викладаць-
кого складу залежить від якості керівництва педа-
гогічним колективом, яке здійснюється ректором, 
деканом, завідувачами кафедр. Щоб успішно управ-
ляти педагогічним і студентським колективом, орга-
нізовувати їх на виконання завдань, які вирішує ВНЗ, 
керівникам потрібно знати не тільки педагогіку та 
психологію, а й педагогічний менеджмент, освітян-
ський маркетинг. Вони повинні мати організаторські 
здібності та бути взірцем для своїх колег-викладачів, 
як в адміністративній та педагогічній, так і в ефек-
тивній науковій та методичній діяльності. 

Висновки. У ситуації, що склалася в сучасному 
ВНЗ, для оптимізації професійної підготовки майбут-
ніх фахівців необхідний передусім програмно-цільо-
вий підхід, основну роль у якому відіграють науково 
обґрунтовані цілі. Довівши свою ефективність у ви-
рішенні великих економічних і соціальних завдань, 
він успішно впроваджується у планування та управ-
ління для вирішення складних проблем, які існують 
у ВНЗ. Разом з тим ефективність такого підходу зна-
чно підвищиться, якщо він буде застосовуватися і до 
менших за масштабом систем. Це пояснюється тим, 
що структурні підрозділи ВНЗ також являють собою 
складні системи, що включають управлінські, науко-
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ві, суспільні та педагогічні підсистеми.
Ефективність управління багато в чому залежить 

від стилю управління. Особистість керівника є одним 
із факторів оптимізації функціонування будь якої сис-
теми, зокрема такої складної, як сучасний ВНЗ. 

Особливістю програмно-цільового підходу є 
пріоритет головної мети, орієнтування на кінцевий 

результат при використанні програм, які розробля-
ються на різних рівнях: загальноуніверситетському, 
факультетському (інститутському), кафедральному 
та особистісному. При цьому до програм належать 
виконавчі і програми управління, які, у свою чергу, 
поділяються на програми контролю і корекції.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье актуализировано проблему программно-целевого подхода к управлению професси-
ональной подготовкой будущих учителей физической культуры. Раскрыты особенности программно-целе-
вого подхода и обоснованы пути его реализации в условиях кредитно-модульной системы обучения. Целью 
статьи является раскрытие особенностей программно-целевого подхода и обоснование путей его реализации 
в процессе управления профессиональной подготовкой будущих учителей физической культуры. Методы ис-
следования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: анализ и 
обобщение психолого-педагогической и учебно-методической литературы, которые позволили выяснить со-
временное состояние теории и практики оптимизации педагогического процесса, систематизировать и обоб-
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щить информацию об исследуемом объекте и создать модель оптимизации профессиональной подготовки 
учителей физической культуры. Предпринята попытка доказать, что такой подход является одним из эффек-
тивных механизмов повышения качества образовательных услуг в высшей школе. Приведенные програм-
мы, применяемые для достижения цели на различных уровнях их разработки и осуществления, в частности, 
общеуниверситетском, факультетском (институтском), кафедральном (групповом) и личностном, что позво-
лило значительно оптимизировать профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры. 
Определена эффективность работы руководителя педагогического коллектива (структурного подразделения) 
в высшей школе по оптимизации отношений, которые управляются и оцениваются по следующим критериям: 
а) содержание деятельности (объем и качество выполненной работы); б) степень сплоченности коллектива за 
определенный период работы; в) авторитет руководителя (выборность руководителя).

Ключевые слова: программно-целевой подход, процесс, профессиональная подготовка, учитель, физиче-
ская культура, кредитно-модульная система.
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APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY 
PROFESSIONAL PREPARATION FOR THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURE

Annotation. The article focuses on the problem of the program-target approach to the management of the 
professional training of the future teacher of physical culture. The peculiarities of the program-target approach are 
revealed and the ways of its realization in the conditions of the credit-module system of training are grounded. An 
attempt has been made to prove that this approach is one of the effective mechanisms for improving the quality of 
educational services in higher education. The following research methods were used for solving the tasks: analysis and 
generalization of psychological and pedagogical and educational and methodical literature that gave an opportunity 
to find out the current state of the theory and practice of optimizing the pedagogical process, to systematize and 
generalise information about the object under investigation and to create a model of optimization of a professional 
training of teachers of physical culture. The following programs are used to achieve the goal at different levels of 
their development and implementation, in particular, general, faculty (institute), department (group) and personal, 
which made it possible to significantly optimize the professional training of future teachers of physical culture. The 
effectiveness of the work of the head of the pedagogical team (structural unit) in the high school on the optimization 
of relations, which are managed and evaluated according to the following criteria, is determined: a) the content of the 
activity (volume and quality of the work performed); b) degree of unity of the collective for a certain period of work; 
c) the authority of the head (election leader).

Key words: program-target approach, process, professional training, teacher, physical culture, credit-module 
system.
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