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Yavorska Т.Е. Professional training of future specialists in physical education and sports by means of
interdisciplinary integration. The article deals with the study of the problem of the professional training of future specialists in
physical education and sports, actuality of the implementing interdisciplinary integration while teaching professionally oriented
educational subjects in a higher educational establishment.
The article presents a content analysis of the concepts of "integration", "professional training", "academic discipline",
Interdisciplinary integration", Interdisciplinary communications in the educational process of the higher schoor. The article
analyzes the status of interdisciplinary connections in the system of the modern higher education, presents some aspects of the
methodological implementation of the continuity principles of the professional training of future specialists in physical education
and sports while studying the following disciplines; "Theory and Methods of Physical Education", "History of Physical Culture",
"Olympic and Professional Sport", "Modern Sports", "Traditions of Physical Culture in Ukraine".
The author describes the structural and functional components of teaching materials for the professional training of future
specialists in physical education and sports. The author's experience in professional training of future specialists in physical
education and sports, which has theoretical and practical orientation, is suggested in the article, The author defines the logical and
structural sequence of the studying the normative and special courses in the system of the professional training of future
specialists in physical education and sports, which is based on the educational and professional programs according to the
educational levels.
The article reveals the essence of the effective practical and structural component of the professional training technology
of future specialists in physical education and sports in the context of interdisciplinary integration.
Key words: integration, professional training, educational subject, interdisciplinary integration, interdisciplinary
communications in the educational process of the higher school.

Постановкапроблемитаїїзв'язокзважливиминауковимичипрактичнимизавданнями.
Сьогодні,
вумовах
активноїструктуриновоїукраїнськоїдержави,
реформуваннясистемивищоїшколивідповіднодоєвропейськихстандартів
тачисленнихперемін,
яківідбуваютьсявгалузіфізичноговихованнятаспорту,
чіткопостаєпроблемаякісноїта
професійноїпідготовкимайбутніхфахівців. Відомо, щоосновипедагогічноїмайстерностізакладаютьсящевстудентські роки,
упроцесінавчальноїдіяльності, взаємодіїнавчальногосередовища, комплексногооволодіннятеоретичними дисциплінами,
застосуванняздобутихзнаньнапрактичнихзаняттяхтапідчаспроходженняпедагогічноїпрактикив
школахабоспортивнихорганізаціях,
урезультатінаписаннянауковихвипусковихробіт.
Оскількирозумовадіяльність
студентіввизначаєтьсяпроцесомнавчаннятарозвиткомінтелектуальнихздібностей;
такотпрофесійнакомпетенція,
на
нашудумку., досягаєтьсяурезультатіґрунтовногозасвоєннязнаньзпредметівтачіткогоусвідомленняміжпредметних зв'язків.
Отже, проблемаміжпредметнихзв'язківунавчально-виховномупроцесісучасноївищоїпедагогічноїшколиєдуже актуальною,
оскількивідуспішногоїїрозв'язаннязалежитьпідвищенняефективностінавчанняйвихованнястудентів.
Аналізостанніхдослідженьіпублікацій, Міжпредметнізв'язки - цедидактичнаумова, щосприяєоптимізації
навчальноїтапізнавальноїдіяльностістудентів,
поліпшеннюякостіїхзнань.
Проблемаміжпредметноїінтеграціївосвіті
представленавроботахН. Амінова, 0. Афанасьєвої, В. Вершиніна, С. Григор'єва, А. Могильова, В. Пугача, В. Тихонова,
0. Уварова, С. Фоміна, В. Яценкотощо.
Статусміжпредметнихзв'язківусистемісучасноїосвітипредставленоупрацяхГ. Гречушкіної. Надумку
1. Звєрєва, В. Максимової, міжпредметнізв'язкиєнеобхідноюланкоюсучаснихметодологічнихосновпроцесунавчання,
оскількизапочатковуютьутвореннясистеми. УнауковихдослідженняхЮ. Дика, Л. Зоріної, С. Тадияна, Г. Щукіна,
Л. Паламарчукаміжпредметнізв'язкипредставленоякдидактичнуумову, щозабезпечуютьнетількисистемузнань, ай
розвитокпізнавальнихздібностей, активності, інтересу, розумовихоперацій. Надумку 0. іщенко, міжпредметнізв'язки
координуютьнавчальнуінформаціюзрізнихпредметівінадаютьїйузагальненуспрямованістьупроцесіформування
зміступевноїосвіти. В. Третькорозтядаєміждисциплінарнідослідженняяккомплексневивченняєдиногопредмета
дослідженьпредставникамирізнихнауковихдисциплін.
Метоюнашогодослідженнябулотеоретичнообґрунтуватипроблемупрофесійноїпідготовкимайбутніх
фахівцівзфізичноговихованнятаспортузасобамиміжпредметноїінтеграції.
Результатидослідженнятаїхобговорення.
Однієюізактуальнихпроблемвищоїшколиєактивізація
пізнавальноїдіяльностістудентськоїмолоді,
щоспрямовананастимуляціювнихпотребидонавчання.
Зрозуміло,
що
ступіньпізнавальноїактивностістудентів, насамперед, залежитьвіднихсамих, відїхньоїсвідомості, зацікавленості,
вольовихзусиль,
умінняплануватитарозпоряджатисявласнимвільнимчасом,
атакожпрагненнядопостійного
самовдосконаленнятароботинадсобою. Мивиходимозтого, щооднимізшляхівцілеспрямованоїоптимізації пізнавальної,
навчальноїімотиваційноїдіяльностістудентів, щонабуваєдоситьвагомогозначення, єміжпредметна інтеграція.
Нанашудумку, міжпредметнізв'язки - цеміжпредметніасоціації, наосновіякихвідбуваєтьсяузагальнення знань,
забезпечуєтьсяїхзасвоєння,
досягаєтьсярозкриттявзаємозв'язківміжзнаннями,
якіотримуютьпідчасвивчення
різнихпредметів. Якпоказуєдосвід, знання, якіодержанінаміжпредметнійоснові, зберігаютьтеоретичнутапрактичну
цілісністьнавчальнихдисциплін, закріплюютьнавички, формуютьустудентівздатністьдологічногомислення, розвивають
професійнуініціативність, відповідальністьікреативність [3].
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Якправило, міжпредметнаінтеграціяздійснюєтьсявмежахрізнихнавчальнихпредметів, асаме: встановлює
логічнізв'язкиміжними,
визначаємісцекожноїсередіншихнаук,,
об'єднуєїхводнусистемуВикладанняпроводитьсятак,
щобзнанняоднієїдисциплінибулифундаментомдлявивченняІншої,
Відомо,
щонавчальнадисципліна«Теоріятаметодикафізичноговиховання»,
щоєбазовоюдляформування
майбутньогофахівця,
даєнеобхіднийалгоритмвживаннязасвоєнихтеоретичнихзнань,
уміньінавичокуподальшій
педагогічнійаботренерськійдіяльності. Нанашудумку, фахівецьбудь-якоїспеціалізації (вчитель, тренер) маєзнати
основитеоріїтаметодикифізичноговиховання,
аотпідготовкакваліфікованогоспеціалістанеможливабезпоглибленогоі,
разомізтим, конкретизованоговивченняцієїдисципліни, Так, аналізнормативногокурсу«Теоріятаметодикафізичного
виховання»показує, щовньомузакладенізначніможливостідляреалізаціїзв'язківзусіманавчальнимидисциплінами.
Загалом,
нормативнінавчальнідисциплінициклупрофесійноїтапрактичноїпідготовки,
якієневід'ємною
частиноюнавчальногоплануйвиховногопроцесузакладу,
дозволяютьістотнорозширититеоретичнізнання,
задовольнитипізнавальні,
загальнокультурніпотребистудентатасприятиформуваннюйогопрофесійногосвітогляду.
Використанняміжпредметнихзв'язківуреалізаціїпринципівнаступностітанеперервностівідіграєпозитивнурольу
вивченнідисциплінпрофесійноїспрямованостітаформуваннідодатковоїмотиваціїпрививченніфундаментальних
теоретичнихдисциплін.
Так,
наприкладітакогородузв'язківнижчеминаводимозмістблокунавчальногоматеріалу,
якийбуловключено
упроцеспідготовкимайбутніхфахівців
(умежахнавчальнихпрограм)
звикористаннямміжпредметноїінтеграціїзметою
формуванняпрофесійногомислення.
Зокрема,
унавчальномукурсі«Історіяфізичноїкультури»акцентованоувагуна
опрацюванняматеріалуісторичнихвідомостейщодовиникненняфізичноїкультуритаспортунарізнихетапахіснування
суспільства.
Вивченнядисципліни«Олімпійськийтапрофесійнийспорт»спрямованонаформуванняустудентівзнаньщодо
історичногопоходженняолімпійськихігорстародавностітасучасності;
сучасногостануолімпійськоготапрофесійного
спортувсвітітавУкраїні;
розвиткупрофесійнихвидівспорту;
основнихекономічнихтаправовихвзаємовідносинміж
спортсменамитароботодавцямивпрофесійномуспорті.
Дисципліна«Сучаснівидиспорту»спрямовананаформуванняустудентівцілісноїсистемитеоретичнихзнань
стосовномісцятазначенняспортувжиттісуспільства, історіїрозвиткусучаснихвидівспорту, класифікаціїсучаснихвидів спорту;
видівспорту,
щовходятьдопрограмилітніхОлімпійськихігортаЗимовихОлімпіад;
неолімпійськихвидівспорту;
досягненьспортсменівУкраїни;
розвиткуукраїнськихнаціональнихвидівспорту;
нетрадиційнихтаекстремальнихвидів
спортутощо.
Курс«ТрадиціїфізичноїкультуривУкраїні»спрямованийнаствореннятеоретичногофундаментунеобхідних знань,
вміньінавичокзісторіївиникненняфізичноїкультуритатрадиційукраїнськогонародувіднайдавнішихчасівдо
нашихднів,
вивченняпедагогічноїспадщиниосновоположниківукраїнськоїсистемифізичноговиховання,
визначнихдіячів
вітчизняноїфізичноїкультуриіспортутаїхвнесокурозвитокфізичноїкультуритаспортунатериторіїнашоїБатьківщини.
Слідзауважити, щоокреміположенняцихдисциплінвзаємопроникають, взаємодіють, івсівонипов'язаніміж
собоюосновнимпредметомїхвивчення
історієюрозвиткуфізичноїкультуритаспорту.
Використовуючинавчальну
інформаціюзрізнихдисциплін,
мидотримуємосяактуалізаціїтаєдностіувизначеннінауковихпонять,
трактуванніоснов
навчально-тренувальногопроцесутощо.
Надієво-практичномуетапівикладаннядисциплінметодичнеопрацюваннязмістунавчальнихпредметівполягає
всистематизаціїтаузагальненніматеріалузурахуваннямміждисциплінарноїінтеграції.
Однимізїїнапрямівєстворення
міжпредметнихмережевихнавчально-методичнихкомплексів
[1],
щоскладаютьсяззовнішньоїтавнутрішньоїрецензій,
анотаціїнавчальноїдисципліни;
навчальноїтаробочоїпрограм,
навчально-методичногозабезпеченнялекційногокурсу
дисципліни,
інструктивно-методичнихматеріалівдосемінарськихабопрактичнихзанять;
методичнихрекомендаційдо
організаціїсамостійноїтаіндивідуальноїроботистудентів;
модульногоаудиторноготапозааудиторногоконтролю;
підсумковогоконтролю; екзаменаційнібілети; тестовізавдання; пакетукомплекснихконтрольнихробіт; спискулітератури
здисципліни,
наявноївбібліотеціфакультетуабоуніверситетутаперелікомелектроннихресурсівіззазначеннямрежиму
доступу.
Отже,
міжпредметнийзв'язокузавершеномувиглядіявляєсобоювираженеузагальнійформі,
усвідомлене
відношенняміжелементамиструктурирізнихнавчальнихпредметів.
Однимізосновнихпринципівнавчанняувищомунавчальномузакладієпринципміцностізнань,
їх
довготривалість,
усвідомленняівміннявикористовуватиїхнапрактиці.
Міжпредметнаінтеграціядозволяєпроводити
поетапнупідготовкустудентазупровадженнямміжпредметнихзв'язків,
постійноускладнюючипізнавальнізавдання,
синтезуватинарівніпедагогічногомисленнязнаннязфундаментальнихтеоретичнихдисциплін.
Викладачповинен
орієнтуватистудента, щоцейматеріалбудевикористанийпрививченніблокудисциплінпрофесійноїіпрактичної підготовки.
Актуальністьвпровадженняміжпредметноїінтеграціїзбереженатакожйпідчаспроведеннязанятьіз спеціальнихдисциплін,
наякихстудентинабуваютьпрактичнихнавичокзтеоріїтаметодикивикладаннярізнихвидів спорту.
ВИСНОВКИІПЕРСПЕКТИВИПОДАЛЬШИХДОСЛІДЖЕНЬ. Міжпредметнаінтеграція - необхіднаскладова
підготовкимайбутньогофахівцяусучасномуосвітньомупросторі.
Традиційнимваріантомпобудовиміждисциплінарної
інтеграціїувищихнавчальнихзакладахєпослідовневивченняфундаментальних, професійнихтапрактичнихдисциплін.
Професійнаспрямованістьнавчаннясприяєусвідомленнюстудентамиважливостізнаньдляуспішного
оволодінняпрофесією.
Застосуванняміждисциплінарногопідходуупроцесіфаховоїпідготовкимайбутніхфахівців
розглядаєтьсяякчастиназагальноїпроблемипідвищеннярівняпрофесійноїкомпетентностівипускниківвищих
навчальнихзакладів.
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Такимчином, міждисциплінарнізв'язкивнавчаннінасучасномуетапівідображаютьінтегративнітенденціїнаукиі практики.
Вонипідвищуютьнауковийрівеньнавчання,
сприяютьрозвиткуустудентівмислення,
гнучкостірозуму,
вмінь
переноситийузагальнюватизнаннязрізнихнаукідисциплін.
Безцихінтелектуальнихздібностейнеможливетворче
ставленнядопраці,
розв'язаннянапрактицісучаснихскладнихзавдань,
щовимагаютьсинтезузнаньзрізнихнауковихі
предметнихгалузей.
Отже, міждисциплінарнізв'язкиєумовоюнауковоїорганізаціїнавчально-виховногопроцесуякцілеспрямованої системи,
виступаютьякзасібкомплексногопідходудонавчанняйпосиленняйогоєдностізвихованням.
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