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вступ. Структурною ланкою систе-
ми освіти України є позашкільна осві-
та [7]. У закладах позашкільної освіти 
реалізуються актуальні напрями ро-
боти з дітьми та молоддю, що відпо-
відають сучасним соціально-освітнім 
тенденціям та спрямовані на вихо-
вання всебічно розвинутої особистос-
ті. дослідження деяких учених вказу-
ють на те, що позашкільна освіта є 
значним соціально-педагогічним ре-
сурсом для соціальної інтеграції дітей 
та молоді і має значний потенціал для 
творчості, розвитку навичок, необхід-
них для повноцінного життя, форму-
вання комунікативних умінь та само-
реалізації за рахунок різноманіття на-
прямів та профілів навчання. Так, у 
закладах позашкільної освіти, будин-
ках та палацах дитячої творчості ор-
ганізовано роботу гуртків і секцій 
спортивно-технічних видів спорту, які 
є складовою неолімпійського спорту, 
що пов’язані з моделюванням та ма-
ють свої особливості організаційного 
та методичного забезпечення і харак-
терний вплив на розвиток дітей [9].

На основі аналізу наукової літе-
ратури, де досліджено організаційно-
управлінське забезпечення розвитку 
спорту в Україні, виявлено, що в ціло-
му фахівцями вивчалось нормативно-
правове забезпечення фізичної куль-
тури і спорту (С. В. Нікітенко, 2016; 
А. Т. Ціпов’яз, В. В. Бондаренко, 2019; 
Л. В. Романенко, 2019); організаційно-
управлінські засади функціонування 
неолімпійського спорту (Н. Г. долби-
шева, 2012, Є. В. Імас, О. В. Борисова, 
І. О. Когут, 2016; Р. Х. Байрамов, 2019). 
У своїх дослідженнях Н. Г. долбишева 
висвітлює спортивно-технічні види як 
складову частину неолімпійських ви-
дів спорту в Україні [4]. Попередні до-
слідження вказують, що для підви-
щення доступності, ефективності та 
якості фізкультурно-оздоровчої ро-
боти існує необхідність впроваджен-
ня інноваційних підходів у навчально-
виховний процес закладів освіти [6]. 
О. В. Биковською досліджувались 
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теоретико-методичні основи поза-
шкільної освіти [1]. В наукових пра-
цях А. д. Середницької, Г. А. Шкури 
визначено проблеми розвитку гуртків 
спортивно-технічного профілю та пев-
ні аспекти методичного забезпечення 
судномодельних гуртків. Питання по-
кращення навчально-методичного за-
безпечення позашкільної освіти, зо-
крема гуртків спортивно-технічного 
профілю, розглянуто в стратегії роз-
витку позашкільної освіти [10].

На сьогодні невирішеними зали-
шаються завдання, що пов’язані з удо-
сконаленням науково-методичного за- 
безпечення спортивно-технічних ви-
дів спорту та гуртків спортивно-тех- 
нічного профілю закладів позашкіль-
ної освіти. Серед сучасних розробок 
бракує ґрунтовних наукових праць з 
проблем організації навчально-трену- 
вальної та змагальної діяльності в 
гуртках спортивно-технічного профі-
лю закладів позашкільної освіти, на-
уково обґрунтованих технологій в 
освітньому процесі, що можуть бути 
пов’язані із широким використанням 
наочних і технічних засобів навчання 
та відходом від жорсткої регламента-
ції занять [6].

Оскільки спортивно-технічні види 
спорту мають значний потенціал для 
формування техніко-технологічних 
умінь та навичок, розвитку комуніка-
тивних здібностей, то вивчення осо-
бливостей організаційно-методичних 
засад є вкрай необхідним.

мета дослідження – обґрунтуван-
ня організаційно-методичних засад 
функціонування спортивно-технічних 
видів спорту у вітчизняних закладах 
позашкільної освіти.

методи дослідження: аналіз нау-
ково-методичної літератури; синтез 
та узагальнення; порівняння та зістав-
лення.

результати дослідження та їх об-
говорення. Фізичне виховання ді-
тей та учнівської молоді за межами 
школи здійснюється закладами по-
зашкільної освіти спортивного про-
філю: дитячо-юнацькими спортив-
ними школами (дЮСШ), спеціалізо-
ваними дитячо-юнацькими школами 
олімпійського резерву (СдЮШОР), 
спеціалізованими дитячо-юнацькими 
школами паралімпійського резерву 

(СдЮШПР). У будинках дитячої твор-
чості, туристично-краєзнавчих стан-
ціях, центрах туризму тощо функціо-
нують секції та гуртки з різних видів 
спорту.

Одним з напрямів діяльності за-
кладів позашкільної освіти є науково-
технічний. У його структурі виділяють 
спортивно-технічний профіль навчан-
ня, що представлений гуртками з не-
олімпійських видів спорту (рис. 1). 
Основним завданням навчально-тре- 
нувального процесу в таких гуртках 
є формування прикладних навичок, 
пов’язаних з управлінням технічно-
спортивними транспортними засоба-
ми, конструюванням спортивних мо-
делей (авіа-, авто-, ракето-, судномо-
дельний спорт) та проведенням зма-
гань різного рівня.

Управління та організація тре-
нувальної та змагальної діяльнос-
ті спортивно-технічних видів спорту 
в Україні здійснюється на районному, 
міському, обласному, регіональному 
та національному рівнях у взаємодії 
державного і громадського секторів, 
що в загальному плані проявляється 
в підготовці спортсменів та організації 
змагань [3, 4].

Розвиток спортивно-технічних ви-
дів спорту здійснюється у гуртках і 
секціях закладів позашкільної осві-
ти, які підпорядковуються Міністер-
ству освіти і науки України (далі – 

МОН). Проте важливим елементом 
навчально-тренувального процесу є 
участь гуртківців у змаганнях різно-
го рівня. Організаторами змагань ви-
ступають національні федерації, Мі-
ністерство молоді та спорту Украї-
ни, МОН України (Комітет з фізичного 
виховання і спорту МОН), національ-
ні федерації, які співпрацюють з го-
ловним виконавчим органом у сфері 
фізичної культури і спорту на підставі 
«договору про співпрацю», проте не є 
членами Спортивного комітету Украї-
ни (СКУ).

Координатором діяльності в 
науково-технічному напрямі роботи 
закладів позашкільної освіти є Укра-
їнський державний центр позашкіль-
ної освіти (УдЦПО), який щорічно 
проводить всеукраїнські відкриті за-
ходи серед дітей та учнівської моло-
ді зі спортивно-технічних видів спор-
ту з метою розвитку останніх як засо-
бу підвищення ролі науково-технічної 
творчості для гармонійного розвитку 
особистості.

Федерації зі спортивно-технічних 
видів спорту здійснюють свою діяль-
ність у тісній взаємодії з Міністер-
ством молоді та спорту України, МОН 
України, УдЦПО, Товариством сприян-
ня обороні України (ТСОУ) та з інши-
ми громадськими осередками на ре-
гіональному, обласному та місцевому 
рівнях.

Рисунок 1 – Місце спортивно-технічних видів спорту у структурі науково-технічного на-
пряму позашкільної освіти за профілями навчання [1]
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Організація та проведення зма-
гальної діяльності та освітнього про-
цесу в гуртках регламентується на- 
вчально-методичною документацією. 
Аналіз методичного забезпечення 
гуртків спортивно-технічних видів 
спорту, а саме навчальних програм з 
позашкільної освіти, що мають гриф 
«Рекомендовано Міністерством осві-
ти і науки України» [1, 3, 11], мето-
дичних посібників та рекомендацій 
дозволив виявити, що заняття орієн-
товані на отримання учнями певно-
го циклу інженерних знань та набут-
тя технічних навичок моделювання 
та конструювання. Зміст навчально-
пізнавальної діяльності в гуртках 
спортивно-технічного профілю пе-
редбачає формування чотирьох ком-
петентностей (рис. 2) та спрямова-
ний на ознайомлення вихованців з іс-
торією відповідної галузі техніки, до-
сягненнями і перспективами подаль-
шого її розвитку, основними фізич-
ними законами та принципами побу-
дови моделей [8]. Водночас науковці 
стверджують, що однією з голов- 
них компетентностей науково-техніч- 
ного напряму позашкільної осві-
ти є проєктно-технологічна, що по-
лягає у застосуванні знань, умінь та 
особистого досвіду у предметно-пе- 
ретворювальній діяльності [5]. На-
вчальною програмою гуртків спортив- 
но-технічного профілю передбаче-
на участь у спортивних змаганнях. 
Це дає можливість продемонструва-
ти результати виконаної роботи, спри-

яти обміну досвідом, заробити більше 
очок для командного заліку. Участь у 
змаганнях різного рівня дає поштовх 
до виготовлення більш складних мо-
делей, застосування додаткових засо-
бів управління та удосконалення мо-
делей для покращення результатів в 
умовах конкуренції. Значущість зма-
гального процесу для дітей молодшо-
го та середнього шкільного віку поля-
гає у подальшій мотивації до занять 
спортом, можливості комунікації з од-
нодумцями, прагнення до перемоги та 
завоювання медалей.

Варто зауважити, що, зважаючи 
на тенденції модернізації освіти шля-
хом інформатизації та удосконален-
ня умов для навчання дітей та молоді, 
оновлення методичного забезпечення 
освітнього процесу передбачає ефек-
тивне використання сучасних інфор-
маційних технологій та комп’ютерної 
техніки, що зумовлює перспективи 
розвитку спортивно-технічних видів 
спорту в інформаційно-технологіч- 
ному напрямі.

Вивчення програмування та комп’ю- 
терного моделювання – одні з кращих 
способів для розвитку алгоритмічного 
стилю мислення вихованців та удоско-
налення процесу підготовки спортсме-
нів у спортивно-технічних видах спорту. 
Впровадження інновацій у засоби та ме-
тоди навчання і виховання підвищують 
якість, ефективність та результатив-
ність навчально-виховного процесу [6].

Визначальним чинником спортив- 
но-технічних видів спорту є спрямова-

ність на системне навчання, пов’язане 
з можливістю отримати технічну про-
фесію за рахунок набуття технічних 
навичок (конструювання, моделюван-
ня тощо) та досвіду роботи в колекти-
ві шляхом тренувальної та змагальної 
діяльності (соціальна інтеграція).

На сьогодні має місце велика про-
галина у навчально-методичному за-
безпеченні тренувальної та змагаль-
ної діяльності в спортивно-технічних 
видах спорту. Ця проблема постає че-
рез відсутність розроблених на науко-
вій основі та апробованих навчально-
тренувальних програм підготовки 
спортсменів у спортивно-технічних 
видах спорту з урахуванням впрова-
дження інноваційних методик навчан-
ня, а також недостатньої кількості під-
ручників та навчально-методичних 
посібників.

висновки. Спортивно-технічні ви-
ди як складова неолімпійського спор-
ту мають свою специфічність в орга-
нізаційній структурі, що складають-
ся з безлічі ланок, котрі беруть участь 
у вихованні та підготовці спортсме-
нів. діяльність у гуртках спортивно-
технічного профілю в закладах по-
зашкільної освіти та участь у змаган-
нях різного рангу та видів здійснюєть-
ся завдяки Міністерству освіти і науки 
України, Міністерству молоді та спор-
ту України і спільно зі спортивними 
федераціями.

Аналіз науково-методичної літе-
ратури та програмного забезпечен-
ня освітнього процесу дозволив ви-
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Рисунок 2 – Основні компетентності спортивно-технічного профілю навчання (за: О. В. Биковська, 2018)
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значити, що методичне забезпечен-
ня гуртків спортивно-технічного про-
філю складається з методичних ре-
комендацій і навчальних програм, 
спрямованих на формування прак-
тичної, пізнавальної, творчої та со-
ціальної компетентностей, отриман-
ня техніко-технологічних знань тощо. 
Серед основних проблем у методич-
ному забезпеченні виділено: недо-
статню кількість наукової, навчально-
методичної літератури, розробле-
них на науковій основі та апробова-
них навчально-тренувальних програм 
підготовки спортсменів з урахуван-
ням впровадження інноваційних ме-
тодик навчання.

перспективи подальших дослі-
джень пов’язані з визначенням осо-
бливостей тренувальної та змагальної 
діяльності в спортивно-технічних ви-
дах спорту, удосконалення методич-
ного забезпечення гуртків спортивно-
технічного профілю закладів поза-
шкільної освіти за рахунок проведен-
ня наукових досліджень та розробки 
методичних рекомендацій.

конфлікт інтересів. Автори заяв-
ляють, що відсутній будь-який кон-
флікт інтересів.
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