
Повна назва : Професійна майстерність вчителя фізичного виховання 

Мета курсу, зміст якої включає в себе розширення і 

поглиблення знань у галузі професійної майстерності вчителя 

фізичного виховання у формуванні професійної підготовленості до 

практичної діяльності з учнями сучасної школи.  

 

Обсяг , методики, і технології викладання дисцпліни 

Тематичний план дисципліни складається з чотирьох змістовних 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 

блок дисципліни, який логічно повьязує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом. 

Для рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

виористовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття. 

2) семінарські заняття 

3) крнсультації 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Номер 

модулю 

Форми 

контролю  
Аудиторні Самостійна 

робота 

студента лекційні 
практич

ні 

семіна

рські 

лабора

торні 

Змістовий модуль 1. Майстерність вчителя фізичної культури . 

1 Характерні особливості 

підвищення професійної 

майстерності вчителя 
фізичного виховання 

      

1 

 

2 Окремі напрями 

професійної підготовки 
вчителя фізичного 

виховання у світлі вимог 

сьогодення 

      

1 

 

3 Професійна спрямованість 
навчальних занять у 

вищому навчальному 

закладі в процесі підготовки 
вчителя фізичного 

виховання 

      

1 

 

4 Формування особистісних 
та професійних якостей 

учителя фізичного 

виховання 

      

1 

 

5 Роль самовиховання в 
підвищенні професійної 

майстерності вчителя 
фізичного виховання 

      

1 

 

6 Професійна підготовка 

вчителя фізичного 

виховання 

      

1 

 

7 Професійна майстерність 

учителя фізичного 

виховання в позакласній 

      

1 

 



роботі зі школярами різних 
вікових груп 

РАЗОМ (годин) 90 14 28   48  Залік  

 

Знання та навички : студент повинен  

знати:  

знати, що однією з умов професійної майстерності є створення 

матеріальної бази високотехнічного забезпечення, включаючи 

комп’ютерну техніку, діагностичну апаратуру, медико–контрольні та 

вимірювальні прилади, спеціальні пристрої для опанування техніки 

рухових дій, різноманітні тренажери.  

 

вміти:  

визначити власні педагогічні якості; підбирати одяг відповідно до 

цільового призначення; володіти мімікою і жестами відповідно до 

ситуації; володіти прийомами психічної саморегуляції; володіти 

прийомами розвитку уваги та спостережливості; володіти 

педагогічним тактом; визначити причини конфліктів та вміти 

попередити їх виникнення; здійснювати самоконтроль за розвитком 

елементів професійного мовлення. 

Дисципліна «Професійна майстерність вчителя фізичного 

виховання» передбачає: 

2,5 кредитів / 90 годин 

Види робіт : контрольза рівнем засвоєння знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; 

виконання самостійних письмових аудторних робіт; усні відповіді на 

семінарських заняттях ; залік; іспит. Протягом триместру 

здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Оцінювання : 

 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю  

Максимальна 

кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 



ІІ триместр 

І.  О б о в ’ я з к о в і 

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

 

1. Підготовка та відповідь на 

семінарському занятті на 

теоретичні запитання 

40 
Протягом 

триместру 

Опитування 10 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

 

2. Підготовка та виконання 

контрольної роботи  

30 Протягом 

триместру 

Аудиторна 

письмова робота 

30 

3. Індивідуальна робота 61 Протягом 

триместру 

Письмова робота 20 

ІСПИТ 8   40 

 Всього балів у ІІ триместрі 

 

100 

 

Викладач: Бондренко Ірина Григорівна кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент. Кандидатську дисертацію захистила в 

2009 році на тему «Засоби професійно – прикладної фізичної 

підготовки студентів – екологів.». Понад 30 наукових праць. 

 

 

 

 

 


