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У статті проаналізовано проблеми готовності майбутніх фахівців фізичного культури і спорту до про-
фесійної діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади їх професійної підготовки, визначені 
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Постановка проблеми. У нинішніх умовах 
залучення України до загальносвітових 

соціально-економічних і культурних процесів, 
зокрема до європейської інтеграції в галузі осві-
ти, постає необхідність формування у майбутніх 
менеджерів сфери культури і спорту готовності 
до їх професійної діяльності, що є важливим за-
вданням державної освітньої політики, а також 
педагогічної теорії й практики.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Теоретичні й практичні осно-
ви професійної підготовки майбутніх спеціалістів 
з фізичної культури і спорту знайшли певне ви-
світлення у працях М. Віленьського, В. Видріна, 
І. Єрмакова, Г. Ложкіна, Л. Лубишевої, А. Мат-
вєєва, О. Петуніна, І. Омельяненка, Л. Сущенко, 
А. Турчака, Б. Шияна та інших. Але проведений 
аналіз наукової літератури дає підставу кон-
статувати, що проблема готовності менеджерів 
фізичної культури і спорту до їх професійної 
діяльності ще не отримала належного теоретич-
ного обґрунтування та практичної апробації. 

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в проведенні науково-методичного аналі-
зу проблеми та обґрунтуванн іосновних вимог до 
професійної готовності спортивних менеджерів. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка го-
товності майбутніх фахівців фізичної культури 
і спорту у вищих навчальних закладах до про-
фесійної діяльності набуває сьогодні винятково 
важливого значення [1]. Адже вона має забез-
печуватися не тільки навчально-виховним про-
цесом майбутніх фахівців, спеціальними зна-
ннями, вміннями та навичками, а й розвитком 
у них компетенційних якостей особистості, його 
інтелектуального потенціалу, внутрішніх можли-
востей, інтересів, здібностей, мотиваційних і цін-
нісних настанов.

Cлід зазначити, що дефініція «готовність фа-
хівця» розглядалась науковцями як інтеграцій-
на характеристика мотивації до специфіки його 
майбутньої діяльності, вміння реалізувати на-
буті професіональні знання і навики, особистісні 
якості і творчі здібності [2, с. 31]. Формування 
готовності майбутніх спортивних менеджерів до 
професійної діяльності полягає, насамперед, у 
нагромадженні знань щодо їх практичної діяль-
ності. 

Зміст професійної освіти майбутнього мене-
джера з фізичної культури і спорту має вклю-
чати ґрунтовне ознайомлення з науковою базою 
та технологією обраного виду діяльності, прище-

плення йому професіональних практичних вмінь 
інавиків; надбання психологічних і моральних 
якостей особистості, які будуть важливими для 
їх роботи у визначеній сфері професійної діяль-
ності. Необхідно акцентувати увагу на значи-
мість професійної освіти спортивного менеджера, 
що обумовлена не лише майбутнім видом його 
роботи, але й потребами креативного ставлення 
до неї.

Поняття «готовність до професійної діяль-
ності», на нашу думку, включає теоретичні зна-
ння предмета й способів діяльності, навички та 
вміння, формування самосвідомості, інтересу та 
внутрішню мотивацію до професійної діяльнос-
ті і потребу в ній, надбання професійної компе-
тенції менеджера з фізичної культури і спорту. 
Адже, професійна готовність є закономірним 
результатом фахового підготовлення, освіти й 
саморозвитку, дисципліни й самовиховання. Це 
активно-дієвий стан індивідуума, який спромож-
ний забезпечити ефективність його майбутньої 
роботи.

Для того, щоб методичне забезпечення під-
готовки готовності менеджера фізичної культу-
ри і спорту до його професійної діяльності було 
ефективним, воно має враховувати характер со-
ціального замовлення на підготовку цих компе-
тентних, висококваліфікованих спеціалістів, цілі, 
принципи й зміст їх професійної підготовки, а 
також обов’язково містити елементи планування, 
контролю, аналіз та коригування педагогічного 
процесу як важливої умови реалізації зворотніх 
зв’язків між викладачем і студентом. 

Згідно визначення В. Семиченко, готовність до 
професійноїдіяльності має включати:

- функціональну готовність – формування 
фахівцем цілей, критичне оцінювання існуючого 
стану, визначення пріоритетів своєї діяльності;

- внутрішню готовність, що базується на про-
лонгованій високій активності індивідума щодо 
трудового процесу, прогнозуванні необхідності та 
розподілення інтелектуальних пріоритетів, во-
льових, мотиваційних зусиль, реалістична оцін-
ка ймовірності здобутку життєвих успіхів через 
свою діяльність [3, с. 99].

Підготовка готовності фахівців фізичної 
культури і спорту до професійної діяльності 
передбачає системну організацію навчального 
процесу, що має забезпечити виконання двох 
взаємопов’язаних вимог, а саме планомірне фор-
мування цілісної професійної діяльності й ціліс-
ної особистості, які визначаються завданнями 
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педагогічного процесу; переходу «від загального 
до особистісного» при засвоєнні змісту кожного 
рівня учбової дисципліни та підбору матеріалів 
для окремого студента відповідного переліку на-
вчальних ситуацій.

Така підготовка готовності спортивних мене-
джерів до їх професійної діяльності має забез-
печуватися засвоєнням ними широкого спек-
тру професійно-орієнтованих дисциплін, а саме 
«Управління фізичним вихованням і спортом», 
«Макроекономіка», «Бізнеспланування», «За-
гальний менеджмент», «Функціональний ме-
неджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Ка-
дровий менеджмент», «Спортивний маркетинг», 
«Ринкові стосунки і підприємництво у галузі фі-
зичної культури і спорту» та ін.

До основних видів практики для студентів 
щодо їх професійної готовності належать: озна-
йомча, навчальна та переддипломна (або стажу-
вання). Мета ознайомчої практики – це отри-
мання базових знань про професію, розуміння 
діяльності спортивного менеджера, сутність за-
вдань, які перед ним ставляться щоб забезпечити 
успішність спортивних організацій та фізкуль-
турних закладів. Навчальна практика має прово-
дитись за профілем спеціалізації. Щодо передди-
пломної практики, то вона має стати тим етапом, 
який завершить навчання, і буде проводитись 
після успішного засвоєння студентом теоретич-
ної і практичної програм навчання. Зміст прак-
тики має визначатися програмою та завданнями 
індивідуального характеру для студентів, які до-
зволять закріпити теоретичні знання й отримати 
уявлення майбутніх спортивних менеджерів про 
механізми застосування їх на практиці, закріпи-
ти навики щодо вирішення завдань практичного 
характеру, ознайомлення зі специфікою роботи 
спортивних закладів різного спрямування.

Формування готовності спортивного менедже-
ра до його професійної діяльності вимагає вклю-
чення навчальної діяльності студентів в аналог 
майбутньої професійної праці, який представ-
ляється різними формами квазіпрофесійної ді-
яльності. Це професійна за змістом і за формою 
реалізація навчального процесу через рольові й 
проективні методики моделювання майбутньої 
діяльності менеджера (контекстне навчання), які 
мають сприяти удосконаленню його вміння пра-
цювати в конретних умовах ринкових відносин, 
стимулювати його до самоаналізу та професій-
ного самовдосконалення. Кожний напрямок про-
фесійної діяльності менеджера з фізичної куль-
тури і спорту визначає його роль в організації 
фізичного виховання і зайняття спортом широ-
кого кола людей.

До організаційної діяльнoсті спортивного ме-
неджера відноситься його здібність організову-
вати ефективне функціонування спортивного 
комплексу, а саме спортивну роботу з урахуван-
ням в ній кожного бажаючого займатися спортом. 
Також необхідно проводити роботу щодо забез-
печення діяльності персоналу спортивного комп-
лексу включаючи навчально-тренувальні занят-
тя так і роботу поза ними.

Професійна готовність спортивного мене-
джера є всебічним гармонійним розвитком та 
суб’єктивним станом його особистості. Забез-
печення професійної готовності та її регуляція 

неможлива без розуміння змісту професійної ді-
яльності. Тому зміст професійної готовності ме-
неджера до роботи в галузі фізичної культури та 
спорту, здоров’я людини визначається сукупніс-
тю всіх необхідних компонентів та їх взаємодією. 
Серед яких насамперед слід відзначити діяльніс-
ний підхід при підготовці таких спеціалістів [4].

На думку Ю. Дубревського готовність фахів-
ця до своєї професійної діяльності визначається 
об’єднанням його індивідуальних якостей, рис та 
здібностей, які дають можливість успішно орга-
нізовувати роботу, підвищувати продуктивність, 
професійно управляти колективом, процесом під-
готовки спортсменів до змагань [5]. Тому автор 
зосереджує увагу на компетентності менеджера 
фізичної культури і спорту, його готовності ви-
конувати саме ті обов’язки й завдання, які готує 
йому майбутня професія.

Професійна підготовленість майбутнього мене-
джера з фізичної культури і спорту, за визна-
ченням Г. Балахнічевої та Л. Заремби [6, c. 27], 
повинна визначатися трьома рівнями, а саме: 
І – рівень сформованості професійно-педагогічних 
знань, умінь, навичок; ІІ – рівень осмислення сту-
дентами своєї підготовленості до практичної ді-
яльності, визначення чіткої мети, завдань і змісту; 
ІІІ – рівень професійної спрямованості майбутніх 
фахівців, їх свідомої активності, сформованість 
інтересу до проведення виховних, спортивно-ма-
сових заходів із фізичної культури й спорту, від-
повідальне ставлення до виконуваної роботи. 

Слід зазначити, що функції спортивного мене-
джера – це управлінські відносини, які відбува-
ються при взаємодії суб’єкта й об’єкта керування 
усередині фізкультурно-спортивних організацій 
і їх взаємодії з зовнішнім середовищем прямо-
го і непрямого впливу у процесі виробництва та 
поширювання послуг фізкультурно-спортивного 
характеру [7, с. 28]

Менеджеру з фізичної культури і спорту при 
вирішенні практичних завдань необхідно засто-
совувати різні інструменти менеджменту, зо-
крема методи ухвалення управлінських рішень, 
моделювання, оптимізації, аналізу даних, збору 
інформації й обробки експертних оцінок [8, с. 43]. 
Тому для визначення ефективності впрова-
дження моделі готовності менеджера з фізично-
го культури і спорту до професійної діяльності 
важливо враховувати наступні групи критеріїв, 
а саме: критерії, що забезпечують ефективність 
професійної складової і характеризують фахові 
знання, які має опанувати майбутній менеджер; 
управлінські функції (планування, організація, 
мотивація, контроль та координація), якими має 
володіти менеджер для здійснення своєї про-
фесійної діяльності; критерії, що відтворюють 
ефективність його особистісної складової, що ви-
значають його професіональне самоствердження 
та самореалізацію в сучасних ринкових умовах 
щодо високих професійних орієнтирів XXI сто-
ліття [9]. Саме на розвиток професійно важливих 
якостей, як необхідної умови ефективного здо-
буття професії і слід звертати особливу увагу 
при організації професійного навчання майбут-
нього спортивного менеджера.

Зміст освіти практикуючого менеджера має 
складатися принаймні з трьох рівнів: загально-
теоретичні основи професійної підготовки, теоре-
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тично-методичні основи конкретного напряму його 
діяльності: спеціалізація фахівця у конкретному 
виді практичної діяльності, що фактично має до-
рівнювати певній сумі практичних навичок, умінь, 
володінь технологіями професійної діяльності.

Стратегічна мета підготовки готовності мене-
джерів до професійної діяльності полягає в його 
орієнтації на рішення принципово нових завдань, 
тобто набуття якостей, які йому будуть потріб-
ні в майбутньому. Тому головна мета навчання 
спортивних менеджерів потребує як засвоєння 
знань, так і виховання особистості професіонала, 
що володіє творчим складом розуму. При цьому 
в зміст освіти необхідно вкладати рівні й критерії 
оцінки розвитку особистості, а не тільки оцінку 
засвоєння навчального матеріалу, і не прагнути 
до простого набуття знань, умінь, навичок.

Отже, готовність майбутнього менеджера з 
фізичної культури і спорту до організування 
своєї професійної діяльності, визначається як 
складова, що характеризує його професійну го-
товність, яка повинна поєднувати набуті в про-
цесі навчання знання, ціннісні орієнтації, вміння, 
мотиви й особистісні якості для забезпечення ви-
конання вище зазначених перед ним завдань та 
зобов’язань, цільових кваліфікаційних вимог.

Щоб досягти даної мети потрібно наділити ме-
неджера з фізичної культури статусом соціаль-
ного працівника; активізувати розвиток науки 
з фізичної культури на базі сучасних навчаль-
них технологій; запровадити систему навчаль-
но-методичних центрів, які повинні розробляти 
і поширювати найбільш модернізовані форми 
фундаментального підготовлення цих фахівців; 
удосконалити організаційні структури, які ма-
ють забезпечити перспективний розвиток систе-
ми підготовки менеджерів фізкультури і спорту 
до їх подальшої роботи.

Методологічна спрямованість удосконалю-
вання професійної підготовки менеджерів для 
сфери фізичної культури і спорту повинна від-
повідати загальним тенденціям у розвитку су-
часної освіти. Це потребує використання сучас-
них комп’ютерних й інформаційних технологій в 
оптимізації навчального процесу, яке має спри-
яти поліпшенню професійного підготовлення фа-
хівців з фізичної культури і спорту [10].

Вирішуючи питання удосконалення процесу 
готовності менеджера з фізичної культури до 
професійної діяльності, необхідно враховува-
ти, що спортивний рух, який розвивається, стає 
більш автономним і вільним. Тому, враховуючи 

значення спорту в житті суспільства, слід актив-
но відстоювати зацікавленість менеджерів в роз-
витку цієї сфери, визначати пріоритети їх діяль-
ності й підтримати їхнє намагання витримувати 
тиск із боку держави, що і на далі посилюється. 
Реалізація цих завдань можлива лише в сучас-
них формах і при новому їх ранжируванні, що 
постають перед спортивними менеджерами. 

При дослідженні питань готовності спортив-
них менеджерів до їх професійної діяльності, 
слід враховувати, що існуючі процеси комерціа-
лізації спорту потребують вдалого та ефективно-
го менеджменту, який би впливав на збільшення 
доходів від сектору спортивних послуг і спортив-
них видовищ. Розвиток фізкультурно-оздоровчої 
інфраструктури з урахуванням потреб населен-
ня, різноманіття форм обслуговування, методів і 
засобів пропозиції послуг масового спорту визна-
чають нові вимоги перед менеджерами фізичної 
культури і спорту.

Зрозуміло, що формування готовності спор-
тивних менеджерів до професійної діяльності не 
завершується після закінчення вузу. Реалізація 
їх планів триває на протязі всього часу. Проте 
саме в результаті навчання закладається фун-
дамент, через який і визначаються проблемні 
напрямки проектування майбутньої самостійної 
діяльності. До них, на нашу думку, слід віднести 
уявлення про зміст професіограми і види профе-
сійної діяльності, вміння визначати професійну 
мету і обирати оптимальні засоби її досягнення, 
вміння планувати поточну і перспективну свою 
професійну діяльність, готовність об’єктивно оці-
нювати свій фаховий рівень і вносити корективи 
щодо планування подальшої роботи.

Висновки й перспективи подальших до-
сліджень. Запропонований комплексний підхід 
до професійноїготованості майбутніх менедже-
рів фізичної культури і спорту ґрунтується на 
міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до їх 
освітнього навчання. Без сумніву, він потребує 
подальшого наукового дослідження, оскільки ви-
магає в навчальному процесі кардинальної зміни 
як цілі, так і вектору змісту вищої фізкультур-
ної освіти, спрямованої на забезпечення функці-
ональної готовності цих спеціалістів працювати 
в умовах внутрішнього та міжнародного ринку 
праці. Важливо також розробити навчально-ме-
тодичне забезпечення процесу формування го-
товності майбутніх менеджерів з фізичного вихо-
вання та спорту,спрямоване на реалізацію потреб 
і завдань їх майбутньої професійної діяльності.
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И СПОРТА ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДІЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статтье проанализированы проблемы готовности будущих специалистов физической культуры 
и спорта к профессиональной деятельности, обоснованы теоретико-методологические основы их 
профессинальной подготовки, определены основные требования освоения ими требований учеб-
ного процесса.
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Summary
In articlewas analyzedproblem of future specialists of physical culture and sports to professional 
activities, grounded theoretical and methodological principles of training, development basic 
requirements educational process.
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